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 الدورة الرابعة والسبعون
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 19البند 
 املستدامة: احلد من خماطر الكوارث التنمية

  
  2030-2015تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة   

 
 تقرير األمني العام   

 

 موجز 
نداا لوحد من  اطر ال وار    يقد ِّم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار ســـــــــــــــِّ

. كما يتضـــمن التقرير، و قا 73/231، حســـا ما طوبتجل ايم ية ال امة يف قرارها 2030-2015لوفرتة 
،  رعاً بشأن اختاذ إجراءات عاملية   الة مل اية آاثر ظاهرة النينيو. ويستند 73/230لقرار ايم ية ال امة 

التقرير إىل البياانت اليت قدمتها البودان من خالل مرصـــــــــــــد إطار ســـــــــــــنداا  وإىل مداو ت و تا   الدورة 
ال وار ، الذا اشـرتكت يف تنييمجل ح ومة سـويسـرا وم تا السـاسسـة لومنتدا ال املل لوحد من  اطر 

القدرة عوى الصموس: حنو مثار ”حتت ش ار  2019األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  يف أاير/مايو 
وتقرير التقييم ال املل بشــــــــأن اطد من  اطر ال وار  ل ام   “بناء جمتم ات مســــــــتدامة وشــــــــاموة لو مي 

وال مل ايماعل الذا تضـــــــــــــــألو  بجل منيومة األمم املتحدة. ويقدم هذا التقرير حملة عامة مب رة   2019
نداا.  عن التقدم احملرز صوب حتقيق الغاايت ال املية السب  وأولوايت ال مل األرب  إلطار سِّ

وقد ُأحرز تقدٌم موحوظ يف اطد من  اطر ال وار  من خالل تنفيذ إطار ســـــــــــــــنداا  وهنا   
ة موموســـة تبن أن ا ســـتثمار يف جمال اطد من املؤاطر يؤ. مثار . وم  ذل ،  ةن وتءة  شـــوء  اطر أمثو

ال وار  تت اوز وتءة بذل جهوس اطد من املؤاطر. ويف الوقت  فســـــــــــــــجل، تؤسا أوججل القصـــــــــــــــور يف  هم 
ن  اطر ال وار . الألبي ة الُنيمية لومؤاطر إىل اطد من أثر ســـياســـات واســـرتاتي يات وإجراءات اطد م

و تي ة لذل ، متحو ال وار  ســنواي التقدم اإلئا ل الذا ُررز بشــق األ فى عوى مدار عقوس من الزمن. 
ويف ضـــــــــــــــوء ذل ، ومن أجل حتقيق أهداا التنمية املســـــــــــــــتدامة وتوبية الألموحات امل رب عنها يف اتفا  

 والقألاعات ذات الصوة.ابريى، جيا إسماج اطد من  اطر ال وار  يف  توف السياسات 
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 (1)احلالة الراهنة فيما يتعلق مبخاطر الكوارث - أوال 
ؤسا عدم اســـتدامة النمو ا قتصـــاسا والتنمية إىل ييشـــهد ســـيا  املؤاطر اليوم تغءات ســـري ة. و  - 1

مما أخذ ابلف ل يف  ،تغءات يف منيومة ال وكا والنيم اإلي ولوجية وا جتماعية وا قتصـــــــــــــــاسية إحدا 
. وم  تزايـــد ت قيـــد هـــذ  النيم والضـــــــــــــــ ف أمـــامهـــاأئـــاخ أخألـــار ال وار  وأئـــاخ الت ر   ـــا   ـــديـــلت

تبـاخ . وهنــا  أوجــجل ار  ُيميــةأكثر  ة ومتزايــدةتــدرجييــبصـــــــــــــــورة  يمــا بينهــا، أصـــــــــــــــبحــت املؤــاطر  والتفــاعــل
تنشــــــــــــــــأ بألر     ت ن  -مبــا يف ذلــ  بن املؤــاطر الألبي يــة والبيكيــة والت نولوجيــة والبيولوجيــة  - جــديــدة

رتتا عويجل آاثر ت اقبية يف  توف األمر الذا تمتوق ة  ومي ن ألحد األخألار أن يتســـــــبا يف خألر آخر، 
النــا ــة عن تغء املنــا   املتألر ــةيويــة القألــاعــات واملنــاطق ايغرا يــة. و  يزال ا حرتار ال ــاملل واليواهر ا

 ؤسا إىل تفاقم املؤاطر ووقوع اخلسا ر النا ة عن ال وار .ي
  القصــــــءة األجل لوحد من لومؤاطر،  ةن النهُ  النيميةوابلنير إىل التحدايت املرتبألة ابلألبي ة  - 2

املؤاطر القا مة عوى م اية كل خألر عوى حدة ليســــت صــــاطة لتحقيق الغر  املنشــــوس.  أو  وقبل كل 
شــــلء،   بد من إعاسة النير بشــــ ل أســــاســــل يف  همنا لومؤاطر. وتشــــ ل ال القة املتباسلة بن املؤاطر 

والســــن واإلعاقة،  واينســــا يةحبســــا الدخل  ةاملتمايز عرب أب اس ومســــتوايت مت دسة، ومســــتوايت املؤاطر 
جيا ا ســــرتشــــاس يا يف الســــياســــات  واآلاثر الســــوبية ملء املقصــــوسة احملتموة يف  توف القألاعات، عوامل  

 واملمارسات وا ستثمارات. 
ال ــا    جرج ب ــد من اطوقـة  ــةن عوى الصـــــــــــــــ يــد ال ــاملل، زاس الوعل مبؤــاطر ال وار   وم  أن - 3

التأهيل والت مء. وبينما يســـــــــــتمر تزايد ا حتياجات ال املية من و املتمثوة يف ال وار  وا ســـــــــــت ابة  املفرملة
الســـــــــياســـــــــات  ةن املوارس الالزمة ملواجهة اخلســـــــــا ر النا ة عن ال وار  مبا يت اوز ما مي ن حتموجل عمويا، 

وليى وار  والتصدا  ا، بوججل عام يدا التأها لو توض  واملؤسسات وسبل التمويل يف الوقت ذاتجل، 
اطد من اخلســــــــــــــا ر عن طريق اطد من املؤاطر. وي زز هذا النه  القا م عوى رس الف ل اســــــــــــــتمرار يدا 

 أحد أشد األخألار اليت هتدس حتقيق أهداا التنمية املستدامة.   د  ي مما اطر ال وار  
نــــداا لوحــــد من  ــــاطر ال وار  لوفرتة  - 4 ال ــــام ؤألط امل (2)2030-2015وميثــــل إطــــار ســـــــــــــــِّ
ســياســات املتفق عويجل عامليا إلسارة ال وار  واطد من  اطرها وبناء القدرة عوى جمايتها من خالل اتباع لو

ابلف ل القدرات وامل ارا والبياانت والت نولوجيا  وتتو رهن  يشمل اجملتم  أبسر  ومؤسسات الدولة كا ة. 
قد آاثر بشـــــــــــرية واقتصـــــــــــاسية مدمرة  و ما يرتتا عويها من الالزمة لوحد بدرجة كبءة من  اطر ال وار  و 

ذلـــ ،   يتحقق ب ــد  وم تقـــدمـــا كبءا يف اطـــد من  ـــاطر ال وار . ابلف ـــل حرز ال ـــديـــد من البوـــدان أ
لو مل ايماعل من أجل حتمل مســــــــؤوليتنا املشــــــــرتكة عن إسارة  اطر ال ول التأها ال امل وا ســــــــت داس 
من القياسة وا لتزام من جا ا اط ومات، الوطنية ب ثء  عوىأ مســـــــــــــــتوا ء ال وار . ومثة حاجة إىل تو 

_________________ 

لوحصــــــول عوى م وومات عن اآلاثر النا ة عن ال وار  اليت وق ت مؤخرا وســــــبل ا ســــــت ابة  ا، ا ير تقرير األمن ال ام  (1) 
 يف تقدمي املســـــــــاعدة اإل ســـــــــا ية يف ميدان ال وار  الألبي ية، من مرحوة اإلملاثة إىل مرحوة التنمية، املزم  عن الت اون الدويل

 تقدميجل إىل ايم ية ال امة يف سورهتا الراب ة والسب ن.

 .الثاين املر ق ،69/283 ال امة ايم ية قرار (2) 
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واحملوية عوى الســــــــــواء، والقألاع اخلاا واألوســــــــــاخ ال ومية واجملتم  املدين، يف  ي  القألاعات وعوى كا ة 
 ستدامة.ا تتمثل يف سوام إىل حالة  أن تتحولال وار  ال املية املتمثوة بت رر حالة لواملستوايت، إذا كان 

  
 التقدم احملرز يف تنفيذ إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث - اثنيا 
 (3)الغاايت العاملية السبع - ألف 

، الذا أطوق يف الدورة 2019ل ام  تقرير التقييم ال املل بشـــــــــــــــأن اطد من  اطر ال وار يقدم  - 5
، مؤشرا مب را عوى بدء 2019ال وار  امل قوسة يف أاير/مايو   اطرالساسسة لومنتدا ال املل لوحد من 

( والغاايت املشــــــــرتكة لوحد من 18إحراز تقدم حنو حتقيق الغاايت ال املية الســــــــب  إلطار ســــــــنداا )الفقرة 
هداا التنمية املســــتدامة. وتســــتند النتا   الوارسة من أ 13 و 11و  1 اطر ال وار  يف إطار األهداا 

يف التقرير إىل بياانت قدمتها البودان من خالل مرصــــــد إطار ســــــنداا، وُتســــــت مل ببياانت مســــــتمدة من 
قواعد البياانت الوطنية املت وقة ابخلســــــــــــا ر واألضــــــــــــرار النا ة عن ال وار . وح   منهامصــــــــــــاسر أخرا، 

بودا تقوم ابإلبالغ عن طريق مرصد إطار سنداا. وبغية إعداس حتويل  116، كان هنا  2019أاير/مايو 
شـــــــــــامل لوتقدم احملرز والثغرات والتحدايت املاثوة يف جمال اطد من  اطر ال وار ، جيا عوى البودان أن 

مرصـــد إطار ســـنداا. وينبغل أن يزيد الشـــركاء الدوليون سعمهم لوبودان  يفتفل ابلتزامها إبسخال البياانت 
 . ت رت  سبيوها ليت تواججل قيوسا حتد من قدراهتا وم وقات تقنيةا
اطد بدرجة كبءة من واملتمثوة يف  -وهنا  تقدم جيرا إحراز .  تحقيق الغاية )أ( إلطار ســنداا  - 6

يســــــــء عوى الألريق الصــــــــحي .  - 2030الو يات النا ة عن ال وار  عوى الصــــــــ يد ال املل حبوول عام 
 قد اافض املتوسـط السـنواو  وى الصـ يد ال املل، يسـتمر اافا  م دل الو يات النا ة عن ال وار .  

يف  1.08إىل  1996 و 1977 يف الفرتة بن عامل 1.56شؤص من  100 000كل يف    ذ  الو يات
، حصــــــــــــــــــدت األخألــــار 2017 و 1997. ويف الفرتة بن عــــامل 2017و  1997الفرتة بن عــــامل 

الو يات النا ة عن جمموع يف املا ة من  38.9اييو يزاي ية أكرب عدس من األرواح البشــــــــرية، بنســــــــبة بوغت 
يف املا ة. وُتيهر البياانت  9.8بنســـــــبة الفيضـــــــاانت  ، مثيف املا ة 19.2ال وار ، تويها األعاصـــــــء بنســـــــبة 

يف املا ة من الو يات النا ة عن ال وار  يف البودان  92حد  ما  ســــــــبتجل  1990بوضــــــــوح أ جل منذ عام 
 أ ريقيا وآسيا واحمليط ا اسئ.  منألقيت واملتوسألة الدخل، وخباصة يف الدخل املنؤفضة

اطد بدرجة كبءة واملتمثوة يف  ،دااتصـــــــــــــــل ابلغاية )س( إلطار ســـــــــــــــن يما ي قصـــــــــــــــان كما حتقق  - 7
 ويف حنتوحقجل ال وار  من أضـرار ابلبنية التحتية اطيوية وما تسـببجل من ت أليل لوؤدمات األسـاسـية.  مما

تســـفر عن أضـــرار جســـيمة وم اانة إ ســـا ية ابلغة،  ةن إ ايل  والقويوة الت رارأن ال وار  الواســـ ة النألا  
لبنية التحتية اطيوية وت أليل لوؤدمات األســــاســــية أقل ح ما من األثر ما ين م عنها من أضــــرار توحق اب

األصغر ح ماً اليت وق ت . وم  ذل ، ت شف سراسة ال وار  األصغر ح ماً املرتاكم لو وار  املت ررة 
عن تناقص يف عدس املرا ق الصـــــــحية والت ويمية والألر  املدمرة أو املتضـــــــررة.  2017و  2005بن عامل 

  دل ت أليل اخلدمات األساسية اجتاها  زوليا.م شهدكما 

_________________ 

 م تا جنيف،) 2019 ل ام ال وار   اطر من اطد بشأن ال املل التقييم تقرير من مستقاة الفرع هذا يف الوارسة البياانت (3) 
 (.2019 ال وار ،  اطر من لوحد املتحدة األمم
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، توضــــــــــــــ  هذ  (4)تواتر وشــــــــــــــدة ال وار  اليت تتفاقم بســــــــــــــبا تغء املنا  تزايدوعوى الرملم من  - 8
ا جتاهات اإلجيابية الناشكة أن اطد من  اطر ال وار  يؤ. مثار  ومي ن أن ي زا إىل ال مل النشط الذا 

، ر ال وار . وهنا  أسلة موموســـــــــــــــة عوى أ جل اطد من  اطر ال وار تضـــــــــــــــألو  بجل البودان يف إسارة  اط
ب د  وات و إ  القويل    جيرا تنفيذي ون جمداي ومي ن توســـــــــــــــي   ألاقجل. وم  ذل ،  ة جل يألبق،  عندما

 البودان ليست عوى املسار الصحي  حنو حتقيق الغاايت اخلمى األخرا إلطار سنداا.  األوان. 
اطد بدرجة كبءة من عدس األشـــــــــؤاا املتضـــــــــررين عوى يف الغاية )ب( إلطار ســـــــــنداا تتمثل و  - 9

الصــــ يد ال املل. وم  ذل ، واســــتناسا إىل حســــاب عدس اإلصــــاابت واملســــاكن املتضــــررة أو املدمرة ومدا 
ل ال يش،  ةن عدس األشـــؤاا املتضـــررين من ال وار  آخذ يف التزايد. وعوى وججل اخلصـــوا، ت ألل ســـب

مويون شــــؤص  23.9أصــــبحت ال وار  ســــببا ر يســــيا لوتشــــرس. ويف الواق ، شــــهد ال قد املاضــــل تشــــريد 
 سنواي يف املتوسط من جراء ال وار  النا ة عن األخألار الألبي ية. 

وابلنير إىل تصــــاعد موجة اخلســــا ر ا قتصــــاسية النا ة عن ال وار ،   تزال البودان ب يدة عن  - 10
خفض اخلســـا ر ا قتصـــاسية النا ة مباشـــرة عن ال وار   واليت تتمثل يفبووغ الغاية )ج( إلطار ســـنداا، 

ار املتصــــــــــــــوة ، تســـــــــــــــببت األخأل2017و  1980ىل النات  احملول اإل ايل ال املل. وبن عامل إقياســـــــــــــــا 
يف م يم اخلســــــــــــا ر ا قتصــــــــــــاسية النا ة عن ال وار . وكا ت الفيضــــــــــــاانت مبثابة أ دح  ابألحوال ايوية

يف املا ة من إ ايل اخلســـا ر، تويها األحدا  املت دسة األخألار  30.5، حيث تســـببت يف ت وفة األخألار
ة واإلســ ان أكرب اخلســا ر. وشــهد قألاع يف املا ة(. وشــهد قألاعا الزراع 12.5يف املا ة( والز زل ) 14.4)

يف الغالا األضرار  وأتتتيف املا ة من اخلسا ر ا قتصاسية النا ة عن ال وار ،  62اإلس ان ما  سبتجل 
يف املا ة من اخلســا ر، ي زا م يمها  31الزراعة ما  ســبتجل  تالفيضــاانت والز زل واألعاصــء. وشــهدعن 

، تســببت ال وار  2017و  2005لبيولوجية. ويف الفرتة بن عامل إىل الفيضــاانت وايفاا واألخألار ا
يف املا ة من  68، اليت   تزال يســـــــــــتهان يا إىل حد كبء، يف اط ماحملوية املت ررة الصـــــــــــغءة واملتوســـــــــــألة 

ل تو  اخلســـا ر يف كثء من األحيان عوى األســـر امل يشــية م  اخلســـا ر ا قتصـــاسية النا ة عن ال وار . وحتُ 
وعالوة عوى ذل ،  ةن التحدا الذا تواجهجل نؤفضـــة الدخل، و  ســـيما يف البودان املنؤفضـــة الدخل. امل

 -البودان املنؤفضـــة الدخل واملتمثل يف التغوا عوى اخلســـا ر ا قتصـــاسية النا ة عن ال وار  اليت تت بدها 
ذا تواجهـــجل البوـــدان هو أكرب ب ثء من التحـــدا الـــ -يف املـــا ـــة من اإل ـــايل ال ـــاملل  32و ســـــــــــــــبتهـــا 

. وي د تضـــــــــــــــا ر الرتكيز عوى أ قر البودان واليت تواججل  ســـــــــــــــبة مماثوة من اخلســـــــــــــــا رالدخل األعوى  ذات
واجملتم ات احملوية، و  ســــــيما  يما يت وق ابإلســــــ ان، أمرا أســــــاســــــيا لتؤفيض ح م اخلســــــا ر النا ة عن 

 ة عن ال وار  يف ضــــوء البياانت املت وقة ابلفقر ال وار . ومي ن لتحويل البياانت املت وقة ابخلســــا ر النا
طد من الفقر املوجهة حنو اوعدم املســـاواة أن ييســـر عوى حنو أكثر كفاءة وأكثر   الية التدخالت املباشـــرة 

 .  هما أمران مت اضدانطد من  اطر ال وار ، او 
زايسة كبءة يف عدس البودان اليت لديها واملتمثوة يف حتقيق  -وتضــــــــــــ  الغاية )ي( إلطار ســــــــــــنداا  - 11

ح ر األســـــــام لوتقدم احملرز  - 2020اســـــــرتاتي يات وطنية وحوية لوحد من  اطر ال وار  حبوول عام 
بودا عن وضــــــــــ   91أبوغ ما جمموعجل  2019أاير/مايو  وح يف حتقيق الغاايت ال املية الســــــــــت األخرا. 

وضــــ  هذ  ا ســــرتاتي يات مبا يتفق ابلغة أمهية  وي تســــلد من  اطر ال وار . اســــرتاتي يات وطنية لوح
_________________ 

نداا إطار من 4 الفقرة ا ير (4)   .سِّ
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م  اإلطــار. ويف هــذا الصــــــــــــــــدس، وضـــــــــــــــ  م تــا األمم املتحــدة لوحــد من  ــاطر ال وار  جمموعــة من 
عناصـــــــــــر ر يســـــــــــية لتم ن البودان من إجراء تقييم ذا. لتحديد ما إذا كا ت اســـــــــــرتاتي ياهتا متوا مة  10

طار. بيد أن ســـــــــــــتة بودان  قط قد أبوغت أن اســـــــــــــرتاتي ياهتا متوا مة متاما م  اإلطار. ومن ابلف ل م  اإل
بودا عن حالة تو  ا ســــــــــــرتاتي يات،  35حيث ا ســــــــــــرتاتي يات احملوية لوحد من  اطر ال وار ، أبوغ 

 بوـــدا منهـــا أبن  ي  ا يكـــات اط وميـــة احملويـــة لـــديهـــا اســـــــــــــــرتاتي يـــات حويـــة تتمـــاشـــــــــــــــى م  17أ ـــاس و 
ا ســـــــــــــــرتاتي يـــات الوطنيـــة. وينبغل لوح ومـــات أن ت ألل األولويـــة لو هوس الراميـــة إىل وضـــــــــــــــ  وتنفيـــذ 
اســــــرتاتي يات وطنية وحوية لوحد من  اطر ال وار  تتماشــــــى م  إطار ســــــنداا. ويف ظل اقرتاب املوعد 

ا لإلطار والغاايت النها ل بســـــــــــــــرعة، وابلنير إىل الوتءة اطالية،  قد ينال ذل  من حتقيق الغاايت األخر 
 املندرجة يف أهداا التنمية املستدامة. 

وعالوة عوى ذلـــ ،   تتحقق ب ـــد زايسة كبءة يف ت زيز الت ـــاون الـــدويل بن البوـــدان النـــاميـــة يف  - 12
ســــبيل تنفيذ إطار ســــنداا، عمال ابلغاية )و( لإلطار. وُتيهر البياانت املقدمة من ينة املســــاعدة اإلئا ية 

ا لتزام املت وق ابملســـــــاعدة  ح مملنيمة الت اون والتنمية يف امليدان ا قتصـــــــاسا قصـــــــورا مؤســـــــفا يف التاب ة 
يف املا ة من إ ايل امل و ة الدولية بن  3.8إ   ســـــــــــــــبتها    تبوغاإلئا ية لوحد من  اطر ال وار ، اليت 

 .(5)2017و  2005عامل 
يف اافا  م د ت الو يات النا ة عن ال وار . وم  وت د  يم اإل ذار املب ر مسامها ر يسيا  - 13

زايسة كبءة يف ما هو متوا ر من  يم واملتمثوة يف حتقيق  -)ز( لإلطار  عن تنفيذ الغايةذل ،  ةن اإلبالغ 
اإل ذار املب ر ابألخألار املت دسة ومن امل وومات والتقييمات عن  اطر ال وار  ويف إم ا ية اســـــــــــــــتفاسة 

يشــــــــ ل حتداي، وتيهر النتا   أن هنا   رصــــــــة لتحســــــــينجل. ورتاج عدس أكرب من البودان إىل  -النام يا 
 بءة يف مــا هو متوا ر من  يم اإل ــذار املب ر ابألخألــار املت ــدسة الالزايسة توــ  اختــاذ إجراءات لتحقيق 

ومن امل وومــــات والتقييمــــات عن  ــــاطر ال وار  ويف إم ــــا يــــة ا ســـــــــــــــتفــــاسة يــــا. وهنــــا  سروم مي ن 
اســـــــــــتؤالصـــــــــــها وحتســـــــــــينات لو فاءة مي ن إسخا ا  يما يت وق بنيم اإل ذار املب ر ابألخألار املت دسة يف 

 .عوى أساسهااإلجراءات اختاذ البياانت و  جما ت    وحتويل
وت تســـــل البياانت اليت جيرا   ها عن طريق مرصـــــد إطار ســـــنداا أمهية ابلغة يف توجيجل عموية  - 14

اختاذ القرارات الســـــــــياســـــــــاتية القا مة عوى الوعل ابملؤاطر، ويف ختصـــــــــيص املوارس لووقاية و قا لذل . ومن 
شهرا املاضية، قدم م تا األمم  12إلقويمية والوطنية عوى مدا الـــ خالل تنييم حوقات ال مل ال املية وا

املتحدة لوحد من  اطر ال وار  سورات تدريبية يهات التنسيق الوطنية إلطار سنداا وامل اتا الوطنية 
بود بشـــــأن  100واملوظفن اط ومين يف  توف القألاعات وممثول اجملتم  املدين من أكثر من  ءحصـــــالإل

املرصـــــــــــد و   وتفســـــــــــء البياانت املت وقة مبؤاطر ال وار . وعالوة عوى ذل ، وخالل الفرتة  اســـــــــــتؤدام
من املســــــــــؤولن يف اط ومات الوطنية واحملوية ومن أصــــــــــحاب  1 480املشــــــــــمولة ابلتقرير، توقى التدريا 

ل لوت ويم بودان، شـــــــؤصـــــــيا أو عرب اإل رت ت، عن طريق امل هد ال امل 107املصـــــــوحة اآلخرين امل نين من 
والتدريا التاب  لوم تا، يف إ شــــــــــــــيون،  هورية كوراي. كما  يمت سورات لتدريا املدربن ووضــــــــــــــ ت 

_________________ 

 (5)  Organization for Economic Cooperation and Development, Assessing the Real Cost of Disasters: The Need 

for Better Evidence, OECD Reviews of Risk Management Policies (Paris, 2018).  
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طرا ق لوت وم اإلل رتوين. وت موة  ذا ال مل، أطوق هن  اســــــــــرتاتي ل لتنمية القدرات من أجل تنفيذ إطار 
 سنداا.

املســــتدامة بف الية. ويف القرارين  وي د رصــــد إطار ســــنداا عامال أســــاســــيا لرصــــد أهداا التنمية - 15
(، أقرت ايم يــــة ال ــــامــــة أبن البيــــاانت والتحويالت 17)الفقرة  73/228( و 26)الفقرة  73/231

مهات يف املنتدا الســـــياســـــل الر ي  املســـــتوا امل   ابلتنمية املســـــتمدة من مرصـــــد إطار ســـــنداا متثل مســـــا
ويف اســـــت را  منتصـــــف املدة إلجراءات ال مل امل  ل لودول ايزرية الصـــــغءة النامية )مســـــار  ،املســـــتدامة

. وي د التحقق من صحة البياانت عوى الص يد الوط  أمرا ابلغ األمهية لدعم إسماج (6)ساموا( عوى التوايل
البيـاانت املت وقـة مبؤـاطر ال وار  يف كـل من اإلحصــــــــــــــــاءات الوطنيـة الرتيـة والقرارات الســـــــــــــــيـاســــــــــــــــاتية 

 وا ستثمارات يف جمال التنمية. 
مم املتحــدة لوحــد من  ــاطر وابإلضـــــــــــــــــا ــة إىل الــدعم املقــدم إىل البوــدان عن طريق م تــا األ - 16

ال وار ، يقدَّم أيضـــا سعٌم خاا بقألاعات حدسة عوى  ألا  منيومة األمم املتحدة.   وى ســـبيل املثال، 
 يفوضـــــ ت منيمة األملذية والزراعة لملمم املتحدة منه ية لتقييم األضـــــرار واخلســـــا ر النا ة عن ال وار  

، بغر  إضفاء الألاب  املؤسسل عوى عموية    البياانت القألاع الزراعل، تتضمن عنصرا لتنمية القدرات
)ج( إلطار ســــــنداا. ووضــــــ ت منيمة الصــــــحة ال املية مالحيات إرشــــــاسية تقنية لتيســــــء  ابلغايةاملت وقة 

 .املتصوة ابلصحة عموية اإلبالغ يف ضوء ملاايت إطار سنداا
 أولوايت العمل األربع -ابء  

 فهم خماطر الكوارث  - 1األولوية   
الرملم من إحراز تقدم،  ةن إسرا  و هم املؤاطر الوشــــــي ة واملرتابألة والســــــري ة التغء، مبا يف عوى  - 17

ذل   اطر ال وار ، ملء كا ين عوى  ي  املســــــــــتوايت. و  يزال إ شــــــــــاء وت زيز قواعد البياانت الوطنية 
 ر الزاوية يشـــــــ الن ح 2005عن اخلســـــــا ر النا ة عن ال وار  ابعتماس خألوخ أســـــــام ت وس إىل عام 

لو هوس املبذولة الرامية إىل  هم  اطر ال وار  واملســــامهة يف رصــــد التقدم احملرز يف حتقيق الغاايت مبوجا 
إطار ســــــينداا. وقد أحرزت بودان كثءة تقدماً يف حتديد خألوخ أســــــام لرصــــــد التقدم احملرز يف اطد من 

(، وهو قاعدة DesInventar“ )وار  يام حصـــــــر ال ”بودان وأقاليم  109 اطر ال وار . وتســـــــتؤدم 
بياانت لوؤسا ر النا ة عن ال وار  أ شأها م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار . وقام تس ة 

(، DesInventar Sendaiومخســون بودا من هذ  البودان برتقية  يمها إىل  يام ســينداا طصــر ال وار  )
مبؤشـــــرات املؤاطر البيكية والبيولوجية والت نولوجية مباشـــــرة إىل الذا مي ن من خاللجل  قل البياانت املت وقة 

 مرصد إطار سنداا م  إم ا ية تصنيفها حسا الدخل واينى والسن واإلعاقة والوض  ا قتصاسا.
وكثءاً ما تُنشـــر البياانت املت وقة ابملؤاطر سون إخضـــاعها لتقييم وحتويل كا ين وبدون  هم مال م  - 18

امل وومات واســـــــتؤدامها. ومن الضـــــــرورا إعألاء األولوية لنشـــــــر امل وومات املت وقة مبؤاطر ل يفية تفســـــــء 
ال وار  و ق م ايء وئاذج مشـــــــرتكة، بألر  منها النماذج املفتوحة املصـــــــدر القابوة لالســـــــتؤدام املتباسل، 

ى القألاعن بغية تســــــــــهيل حتويل البياانت املت وقة مبؤاطر ال وار  إىل م وومات عن املؤاطر يســــــــــهل عو
 ال ام واخلاا واجملتم ات احملوية واأل راس الوصول إليها و همها واستؤدامها.

_________________ 

 ، املر ق.69/15قرار ايم ية ال امة  (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/231
https://undocs.org/ar/A/RES/73/231
https://undocs.org/ar/A/RES/73/228
https://undocs.org/ar/A/RES/73/228
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
https://undocs.org/ar/A/RES/69/15
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قابوية ا ســـــــــــــــتؤدام املتباسل لوبياانت املت وقة مبؤاطر ال وار  يف القألاعات كوها  محدوسية  - 19
وحدوسية التنسيق بن املؤسسات بشأن    البياانت وحتويوها حتويال مت امال متثالن حتداي مستمرا. وجيا 

وحتويوها. أن تشــــــــــــــار  امل اتا الوطنية لإلحصــــــــــــــاء والتؤأليط يف    البياانت املت وقة مبؤاطر ال وار  
ومي ن أن يساعد ذل  عوى إضفاء الألاب  املؤسسل عوى استؤدام البياانت املت وقة مبؤاطر ال وار  يف 
عمويات صـــن  القرار يف القألاعات كوها، وأن يســـهم يف جتمي  البياانت املتو رة لدا كا ة الوزارات. ويؤثر 

من الت اون بن التؤصـــــــــــــــصـــــــــــــــات. ويف عدم تو ر ت اريف موحدة لومؤاطر عوى تقييمها وحتويوها ورد  
، أ شـــــــــــــــأ م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  واجملوى الدويل لو ووم  ريقاً عامالً 2019 عام

تقنياً  ســـــــت را  وت ريف املصـــــــألوحات الشـــــــا  ة املت وقة بألا فة واســـــــ ة من املؤاطر اليت يشـــــــموها إطار 
 سينداا.

وبودان يف حتســـــن  همها ملؤاطر ال وار . ويف إطار تشـــــري ات وتقدم ا يكات اإلقويمية الدعم ل - 20
بوــدا موجزات لوتقييمــات الوطنيــة لومؤــاطر إىل املفوضــــــــــــــيــة  34ا حتــاس األورول لوحمــايــة املــد يــة، يقــدم 

تشـــــــــــــــرين األول/ . ويف (7)األوروبيــــة اليت تقوم  حقــــا بت مي هــــا يف اســـــــــــــــت را  عــــام إقويمل لومؤــــاطر
، أقرت ينة اإلحصاءات التاب ة لو نة ا قتصاسية وا جتماعية آلسيا واحمليط ا اسئ إطار 2018 أكتوبر

عمل لإلحصــــاءات املت وقة ابل وار . وطوبت الو نة اإلحصــــا ية، يف سورهتا اخلمســــن، امل قوسة يف الفرتة 
يف اخليــارات والألرا ق املت وقــة إب شــــــــــــــــاء  ، إىل  توف ا يكــات أن تنير2019آذار/مــارم  8إىل  5من 

وتنســـــيق آلية رتية لود   إبطار إحصـــــا ل مشـــــرت  لإلحصـــــاءات املت وقة ابل وار ، اب ســـــتناس إىل ال مل 
. وأ شـــــــــــــا أيضـــــــــــــا  ريق عامل م   (8)الذا أجرتجل الو نة ا قتصـــــــــــــاسية وا جتماعية وايهات الشـــــــــــــري ة

 ا قتصاسية ألمري ا الالتينية ومنألقة البحر ال ارييب.ابإلحصاءات املت وقة ابل وار  يف الو نة 
الذا  -واجتماع منتدا ال ووم والســــــــياســــــــات لتنفيذ إطار ســــــــينداا لوحد من  اطر ال وار   - 21

حتضـــــــءا لودورة الســـــــاسســـــــة لومنتدا ال املل لوحد من  2019أاير/مايو  14و  13ُعقد يف جنيف يومل 
أبرز التقدم احملرز يف  - 2019أاير/مايو  17إىل  13 الفرتة من  اطر ال وار  الذا ُعقد يف جنيف يف

اســـــــــتؤدام ال ووم املت اموة والتألبيقية لفهم  اطر ال وار  بشـــــــــ ل أ ضـــــــــل، مبا يف ذل   اطر ال وار  
الت نولوجية، ويف ت زيز الرتابط بن ال ووم والســـياســـات من أجل اختاذ قرارات قا مة عوى الوعل ابملؤاطر. 

)إعالن تو ى،  2018بتوصـــــــــــــــية املنتدا اإلقويمل ال رل األ ريقل لوحد من  اطر ال وار  ل ام وعمال 
( الذا اشـــــــــــــــرت  يف تنييمجل م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  وا حتاس األ ريقل 16الفقرة 

، ت  ف 2018تشرين األول/أكتوبر  13إىل  9واستضا تجل ح ومة تو ى بتو ى ال اصمة يف الفرتة من 
مفوضــــــية ا حتاس األ ريقل عوى إ شــــــاء  ريق اســــــتشــــــارا أ ريقل لو ووم والت نولوجيا م   ابطد من  اطر 
ال وار . وقدم م تا األمم املتحدة ومنيمة األمم املتحدة لورتبية وال وم والثقا ة )اليو ســـــــ و( الدعم إىل 

(، وهل عبارة عن منتدا U-INSPIRE“ )يوإ ســـباير”م هد ال ووم يف إ دو يســـيا إلطال  منصـــة ُتســـمى 
 يهدا إىل الت  يل بتنفيذ خفض  اطر ال وار  بتسؤء إم اانت ال وماء الشباب. 

_________________ 

 European Commission, “Overview of natural and man-made disaster risks the European Union mayا ير:  (7) 

face”, Commission Staff Working Document (SWD(2017) 176 final) (Brussels, 23 May 2017 متاح عوى .)
 .https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf املوق  التايل:

ابء،  -(، الفصـــــــــــــل األول E/2019/24) 4، املوحق رقم 2019الواث ق الرتية لوم وى ا قتصـــــــــــــاسا وا جتماعل، ا ير:  (8) 
 ، الفقرة )و(.50/116املقرر 
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وأحرزت أقل البودان ئواً والبودان النامية، إسراكاً منها أبمهية عدم تر  أا أحد خوف الركا،  - 22
املاضــــــية. ولدا مخســــــة وعشــــــرين بودا يف تقدماً جيداً يف ت زيز  همها ملؤاطر ال وار  عوى مدا الســــــنة 

، وصـــاغ (9)أ ريقيا جنوب الصــــحراء ال ربا حالياً قواعد بياانت شــــب ية عن اخلســــا ر النا ة عن ال وار 
استؤدمت يف وض  اسرتاتي يات وطنية لوحد من  اطر  (10)بودا توصيفات قألرية لومؤاطر احملتموة 16

ء است راضات لوميزا يات الوطنية تراعل املؤاطر. وقامت عدة ال وار  والت يف م  تغء املنا ، ويف إجرا
 بودان بت رار ال موية عوى املستوا سون الوط .

وتســـتدعل اطاجة  هما أعمق لوســـبل اليت جت ل الفقر والتهميش ســـبباً لنشـــوء املؤاطر وتفاقمها  - 23
الركا وأشــــــدها ضــــــ فا. بغية التأكد من أن الســــــياســــــات والتدخالت تســــــتهدا أكثر الفكات ختوفا عن 

تزال البياانت املصــــنفة بدرجة كا ية حســــا الدخل واينى والســــن واإلعاقة ملء متو رة يف ال ديد من  و 
البودان. ولســــــد هذا النقص، قدمت هيكة األمم املتحدة لومســــــاواة بن اينســــــن ومت ن املرأة )هيكة األمم 

تقييمات ملؤاطر ال وار  وأثرها، تراعل املنيور  ، الدعم التق  لوضـــــــــــــــ 2018املتحدة لومرأة(، يف عام 
 بودان. 9بودا، كما قدمت الدعم يم  البياانت املصنفة حسا اينى والسن يف  16اينساين، يف 

وقامت منيومة األمم املتحدة بوضـــــــــــــ  وتألبيق أسوات حتويوية وإرشـــــــــــــاسات تقنية قألاعية جديدة  - 24
ســـتثمار والســـياســـة ال امة تســـتند إىل  هم أعمق ملؤاطر ال وار  مت ن البودان من اختاذ قرارات بشـــأن ا 

،  شــرت اليو ســ و مباسئ توجيهية لتقييم املرا ق الت ويمية يف ســيا  2019جبمي  أب اسها. ويف متوز/يوليجل 
اطد من  اطر ال وار  والت يف م  تغء املنا  من أجل املســـــــاعدة عوى بناء قدرات اط ومات الوطنية 

واجملتم ات احملوية عوى  هم املؤاطر اليت هتدس ا ياكل األســـــاســـــية املدرســـــية  هما أ ضـــــل. ويف عام واحملوية 
، سعمت منيمة الصحة ال املية وشركاؤها ب ض البودان من خالل القيام ب مويات تقييم لومؤاطر 2018

تصـــوة ابلصـــحة والقدرات يف قألاع الصـــحة والقألاعات ذات الصـــوة يدا تيســـء الوقاية من األحدا  امل
ال امة وال شـــــــف عنها والتصـــــــدا  ا. وتوقى تســـــــ ة عشـــــــر بودا مســـــــاعدة إلجراء تقييمات اســـــــرتاتي ية 
ومت دسة األخألار لومؤاطر املتصوة حبا ت الألوارئ الصحية  وُأجنزت خألط عمل وطنية لملمن الصحل 

ية لإلرشـــــــاسات املت وقة بودا. ووضـــــــ ت منيمة األمم املتحدة لوألفولة )اليو يســـــــف( الصـــــــيغة النها  27يف 
بوداً من  12ابلربجمة املســـــــتنءة املت وقة ابملؤاطر، وقدمت، منذ ذل  اطن، الدعم لو هات الشـــــــري ة يف 

أجل تقييم املؤاطر اليت يت ر   ا األطفال والنســـــــــــــاء وحتويوها من حيث صـــــــــــــوتها ابل وار  وتغء املنا  
تاب  لملما ة ال امة لملمم املتحدة بتنييم الفريق ال امل واألوبكة. وقام م تا تنســــــيق الشــــــؤون اإل ســــــا ية ال

امل   اب ست داس وا ست ابة طا ت الألوارئ يف ملرب ووسط أ ريقيا والفريق اإلقويمل امل   ابلقدرة عوى 
 مواجهة الألوارئ يدا إ شاء أساة شاموة عابرة لوحدوس تتناول تقييم املؤاطر ومواطن الض ف.

دم يف إسارة امل وومات ايغرا ية امل ا ية واســــتؤدام ت نولوجيا الســــواتل. ومن خالل وقد حتقق تق - 25
ا ســــتفاسة من التوا ر املتزايد لملسوات ايغرا ية امل ا ية اجملا ية وصــــور الســــواتل املتاحة عوى  ألا  واســــ ، 

 Google Earthت مل منيمة األملذية والزراعة عوى تألوير خريألة لملر  ابســــــتؤدام حر  ملوملل إير  )

Engine وهذا من شـــأ جل أن يتي  ألا مســـتؤدم القيام بتحويالت بيكية ومناخية. وي مل م تا شـــؤون .)
الفضــــــــــــــــاء اخلارجل التـاب  لملما ة ال ـامة لملمم املتحـدة حاليـا م  الوكا ت الوطنيـة إلسارة ال وار  عوى 

_________________ 

 ./www.desinventar.net/DesInventarا ير:  (9) 

 .http://africa.cimafoundation.org/documents/?limit=20&offset=0ا ير:  (10) 
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الألبي ية. ومنصــــة برانم  األملذية  م اية الصــــور الســــاتوية يدا رســــم خرا ط لومناطق امل رضــــة لملخألار
ال املل لرصــــد حتويل ا شــــاشــــة أمام أثر اليواهر الألبي ية اإلقويمية يف جنوب شــــر  آســــيا قاسرة حاليا عوى 
إسماج بياانت رصـــــــــــــد األر  آلياً يف البياانت املت وقة ابألخألار وقابوية التضـــــــــــــرر يف امليدان يدا تقدير 

، أقرت البودان األعضــاء يف الو نة ا قتصــاسية 2019. ويف أاير/مايو  اطر ايفاا والفيضــاانت وآاثرمها
وا جتماعية آلســــــــيا واحمليط ا اسئ خألة عمل التألبيقات الفضــــــــا ية لتحقيق التنمية املســــــــتدامة يف آســــــــيا 

 (، م  اعتبار اطد من  اطر ال وار  إجراء يتسم ابألولوية. 2030-2018واحمليط ا اسئ )لوفرتة 
الضـــــــــــــــرورا األخذ بنه  منســـــــــــــــق ومت امل مل اية املؤاطر النيمية من خالل تقييم و هم ومن  - 26

لومؤاطر عوى أســـــام ت دس األخألار وت دس التؤصـــــصـــــات. ويهدا اإلطار ال املل لتقييم املؤاطر الذا 
( لومنتدا ال املل إىل أن ي ون شـــــــــــــــب ة مبت رة لوتقييم املت امل 2019ُعر  يف الدورة الســـــــــــــــاسســـــــــــــــة )

الُنيمية، وإىل تيســـــــــء الشـــــــــراكات من أجل توليد البياانت وتباس ا عرب  توف التؤصـــــــــصـــــــــات  لومؤاطر
 واملناطق ايغرا ية، ابعتبارها أساسا لوض  السياسات واختاذ اإلجراءات.

 
 تعزيز حوكمة خماطر الكوارث من أجل إدارة هذه املخاطر  - 2األولوية   

 قألـة حتول يف حوكمـة  اطر ال وار  عوى الصـــــــــــــــ يد ابعتبـار   2020جيا أن ينير إىل عام  - 27
ال املل واإلقويمل والوط  واحملول. وتتألوا اطوكمة الف الة لومؤاطر من أجل إسارة  اطر ال وار  التزاماً 
قوايً من جا ا اط ومات وايهات صـاحبة املصـوحة بضـمان قدر أكرب من ا تسـا  بن إطار سـينداا، 

، وخألة التنمية املستدامة (11)وجا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغء املنا واتفا  ابريى امل تمد مب
 . 2030ل ام 
 تألوير ا ســـــــرتاتي يات الوطنية واحملوية وت زيزها لوحد من  اطر ال وار  مبا يتماشـــــــى م  إطار  - 28

لفقرا طوكمة  اطر ، و قاً لوغاية )ي( لإلطار، ييل يشــــــــــ ل ال موس ا2020ســــــــــينداا حبوول هناية عام 
ال وار . وآليات حوكمة  اطر ال وار  عوى الصـــــ يدين الوط  واحملول ضـــــرورية إلسماج اطد من  اطر 
ال وار  يف التؤأليط وامليز ة يف  ي  القألاعات وإل شـــــاء آليات جديدة لوتنســـــيق بن املؤســـــســـــات عوى 

القألـــاعـــات كوهـــا. وجيـــا أن تتبن   ألـــا  اط ومـــات أبكموهـــا حبيـــث مي ن ت ميم إسارة املؤـــاطر عوى
اســــــــــرتاتي يات اطد من  اطر ال وار  وعمويات التؤأليط أوججل التلزر واملفاضــــــــــوة بن  توف إجراءات 

 اطد من املؤاطر، وأن حتدس اإلجراءات اليت تؤثر يف ال ديد من أولوايت التنمية الوطنية يف آن واحد.
سة بش ل مناسا من قدرات األطفال والشباب واملهنين وايهوس جارية وينبغل ت زيزها لالستفا - 29

الشباب. و  تزال اجملموعة الر يسية لملطفال والشباب التاب ة لملمم املتحدة أحد املدا  ن األقوايء   اطد 
. وت  ف 2018من  اطر ال وار  مدرج يف اســـــــــــــرتاتي ية األمم املتحدة لوشـــــــــــــباب اليت بدأت يف عام 

 ريقل عوى إ شـــــاء جموى اســـــتشـــــارا لوشـــــباب يُ   ابطد من  اطر ال وار . وأطوق مفوضـــــية ا حتاس األ
( 2019م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  خألة عمل لوشـــــــــــــباب يف الدورة الســـــــــــــاسســـــــــــــة )

لومنتدا ال املل سعما لو هوس الوطنية واإلقويمية وال املية الرامية إىل إبراز آراء الشـــــــــــــباب ومشـــــــــــــاركتهم يف 
يذ إطار ســـــــينداا. وينبغل إقامة الروابط بن املباسرات واآلليات اليت يقوسها الشـــــــباب من أجل وضـــــــ  تنف

_________________ 
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وتنفيذ ورصـــــــد اســـــــرتاتي يات لوحد من  اطر ال وار  عوى الصـــــــ يدين الوط  واحملول، وإضـــــــفاء الألاب  
 املؤسسل عوى هذ  املباسرات واآلليات.

املنتدا ال املل من جديد أ جل ينبغل إشــــــرا  النســــــاء، مبا يف ذل  عوى املســــــتوا الشــــــ يب، وأكد  - 30
إشـــــــــــراكا   ويا يف  ي  مراحل وضـــــــــــ  ا ســـــــــــرتاتي يات الوطنية واحملوية وتنفيذها. وتســـــــــــهم النه  املراعية 

ول من ضـــ ف لالعتبارات اينســـا ية واملســـت يبة  ا يف زايسة   الية تدخالت اطد من  اطر ال وار  وتق
، ُعينت جهات تنســـيق م نية ابلشـــؤون اينســـا ية يف الربام  2018النســـاء يف أوقات ال وار . ويف عام 

الوطنية لوحد من  اطر ال وار  يف مثا ية بودان. وم  ذل ،   بد من إيالء املزيد من ا هتمام وتو ء 
دم حقيقل. كمــا جيــا ت زيز الــدور القيــاسا موارس حــدسة األهــداا لرت ــة ا لتزامــات إبسمــاج املرأة إىل تقــ

 لومرأة.
وي ترب اطد من  اطر ال وار  ضـــــرورايً لتحقيق اإلسماج واملســـــاواة. وجيا وضـــــ  اســـــرتاتي يات  - 31

وطنية وحوية لوحد من  اطر ال وار  وتنفيذها ورصـــــــــدها من خالل هن  شـــــــــامل وتشـــــــــاركل ويقوم عوى 
قو  اإل ســـــــــــان عوى حنو متزايد اطد من  اطر ال وار ، حقو  اإل ســـــــــــان. وتدرم هيكات م اهدات ح

يف ذل  يف ا ســــــتنتاجات والتوصــــــيات اليت أعدت مؤخرا يف إطار اتفاقية القضــــــاء عوى  ي  أشــــــ ال  مبا
. ويدعو (14)، واتفاقية حقو  األشــــــــــؤاا ذوا اإلعاقة(13)، واتفاقية حقو  الألفل(12)التمييز ضــــــــــد املرأة

الصـــاسر عن آلية إشـــرا  ايهات صـــاحبة “ الوســـا ل الضـــرورية”امل نون  إعالن ايهات صـــاحبة املصـــوحة
( لومنتدا 2019املصـــوحة التاب ة مل تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  قبل الدورة الســـاسســـة )

ال املل، إىل  ت  ســـــــبل الت اون وا تصـــــــال وبناء القدرات لوحد من  اطر ال وار  بشـــــــ ل شـــــــامل، م  
 لومتضررين بش ل ملء متناسا من آاثر ال وار .  اإلسماج ال امل

و  يزال تنفيذ إطار ســـــــــينداا لتحقيق اطد من  اطر ال وار  من بن أكثر التدابء املوموســـــــــة  - 32
والفورية اليت اخُتذت لت زيز القدرة عوى الصــــــــموس أمام تغء املنا  والت يف م جل. ويف ا ســــــــتنتاجات املتفق 

نة وضـــــــــــــــ  املرأة يف سورهتا الثالثة والســـــــــــــــتن، حثت الو نة اط ومات عوى  ي  عويها اليت اعتمدهتا ي
املســـــــــــــــتوايت عوى وضـــــــــــــــ  واعتمـاس اســـــــــــــــرتاتي يـات لوتؤفيف من آاثر تغء املنـا  والت يف م هـا تراعل 
ا عتبارات اينســـــا ية، وذل  ب فالة إسراج ا حتياجات اخلاصـــــة لونســـــاء والفتيات يف ختأليط ســـــياســـــات 

. ويتي  مؤمتر قمــة ال مــل (15))ب ب ب(( 47اطر ال وار  وتنفيــذهــا ورصــــــــــــــــدهــا )الفقرة اطــد من  ــ
والدورات السنوية ملؤمتر األطراا يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  2019املناخل يف أيوول/سبتمرب 

مة روابط تغء املنا   رصــــــــــــاً لالرتفاع بســــــــــــقف الألموحات املت وقة ابلت يف والقدرة عوى الصــــــــــــموس وإلقا
مؤســســية وتقنية وســياســاتية بن إطار ســينداا واتفا  ابريى وت زيزها. وأطوق م تا األمم املتحدة لوحد 
من  اطر ال وار  وأما ة ا تفاقية اإلطارية وبرانم  األمم املتحدة اإلئا ل وجهات شري ة مباسرة جديدة 

من خالل ت زيز القــدرات القيــاسيــة  2020هتــدا إىل زايسة القــدرة عوى الصـــــــــــــــموس والت يف حبوول عــام 

_________________ 
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واملهارات التقنية وتنميتها يف أقل البودان ئواً والدول ايزرية الصـــــــــــــــغءة النامية من أجل كفالة ا تســـــــــــــــا  
 . 2030والت امل بن ايهوس املبذولة مبوجا إطار سينداا واتفا  ابريى وخألة عام 

ة احمليط ا اسئ، مســــــرتشــــــدة إبطار التنمية القاسرة وكا ت الدول ايزرية الصــــــغءة النامية يف منألق - 33
عوى الصموس يف منألقة احمليط ا اسئ، را دة يف جمال ا تسا . ومن خالل خألط ال مل الوطنية املشرتكة 
بشـــــــــــــــأن الت يف م  تغء املنا  وإسارة  اطر ال وار ، أسجمت الدول ايزرية الصـــــــــــــــغءة النامية يف منألقة 

 اطر ال وار  يف اســـــــــــــرتاتي يات تغء املنا  والتنمية. وجرا ت زيز ا تســـــــــــــا  يف  احمليط ا اسئ اطد من
منألقة احمليط ا اسئ عن طريق إ شـــــاء آلية ا جتماع بشـــــأن القدرة عوى الصـــــموس يف منألقة احمليط ا اسئ 

ماعات . وتنيم هذ  اآللية اجت2019أاير/مايو  3إىل  1اليت عقدت أول لقاء  ا يف  ي ل يف الفرتة من 
إقويمية تركز عوى إسارة  اطر ال وار ، وتغء املنا ، والتنمية املنؤفضــة ال ربون، وا ســت داس وا ســت ابة 

 لوحا ت اإل سا ية.
إىل حتقيق قدر أكرب من ا تســـــــــــــا   2019وسعت املنتدايت اإلقويمية لوتنمية املســـــــــــــتدامة ل ام  - 34

اطر ال وار  والتنمية املســــــتدامة والتؤأليط  ا وتنفيذها والت امل بن ســــــياســــــات تغء املنا  واطد من  
من منألو  مشــــروع القرار الثالث الذا اختذتجل ينة التنمية  23ومتويوها عوى  ي  املســــتوايت. ويف الفقرة 

، وأوصت 2019شباخ/ رباير  21إىل  11و  7ا جتماعية يف سورهتا الساب ة واخلمسن اليت عقدت يف 
ة وا جتماعية ابعتماس ، سعت الو نة الدول األعضــــــــاء إىل أن تقوم، يف ســــــــيا  أطرها الو نة ا قتصــــــــاسي

الوطنية لوتنمية املستدامة وما يتصل يا من أطر متويل مت اموة، بصياملة وتنفيذ اسرتاتي يات وطنية هتدا 
 املنا  إىل  وة أمور منها الرتكيز عوى من هم يف أسىن مســـــــــــــــتوا حتت خط الفقر ويتأثرون ســـــــــــــــوبا بتغء

( لومنتدا 2019. ويف الدورة الســـــاسســـــة )(16)وال وار  الألبي ية وال وار  النا ة عن النشـــــاخ البشـــــرا
ال املل لوحد من  اطر ال وار ، جرا التأكيد من جديد عوى أن إطار سينداا جزء   يت زأ من خألة 

الســـــــــــياســـــــــــل والقياسة  ، وُسعيت  ي  ايهات صـــــــــــاحبة املصـــــــــــوحة إىل قدر أكرب من ا لتزام2030عام 
الســــياســــية ح  يتســــم إسماج اطد من  اطر ال وار  إسماجا كامال يف تنفيذ أهداا التنمية املســــتدامة. 
ومن األمهية مب ان الو اء يذا ا لتزام الســـياســـل لضـــمان إسماج اطد من  اطر ال وار  يف تنفيذ أهداا 

  لسنوات ال شر القاسمة.التنمية املستدامة ومتاب تها واست راضها عوى مدا ا

وبناًء عوى قيام منيمات ح ومية سولية إقويمية، مثل ا حتاس األ ريقل ورابألة أمم جنوب شـــــــــر   - 35
آســـــيا من بن منيمات أخرا، بوضـــــ  اســـــرتاتي يات لوحد من  اطر ال وار ، يضـــــ  املزيد من ا يكات 

نداا. ســـــــــو  اينوبية املشـــــــــرتكة واتفقت ال سون اإلقويمية اســـــــــرتاتي يات لتوجيجل البودان يف تنفيذ إطار ســـــــــِّ
و اعة سول األ ديز عوى خألة مشــرتكة لوحد من  اطر ال وار  يف أمري ا اينوبية، ووضــ  مركز تنســيق 
 الوقاية من ال وار  الألبي ية يف أمري ا الوســـألى وايمهورية الدوميني ية خألة لوحد من  اطر ال وار .

اعة ا قتصــاسية لدول ملرب أ ريقيا وا يكة اط ومية ووضــ ت ايماعة ا قتصــاسية لدول وســط أ ريقيا وايم
وابسرت الســــــــــــــو   الدولية امل نية ابلتنمية خألألاً لوحد من  اطر ال وار  عوى الصــــــــــــــ يد سون اإلقويمل.

املشــرتكة لشــر  أ ريقيا واينوب األ ريقل إىل وضــ  إطار إقويمل لوصــموس، وجيرا ال مل حاليا عوى إ شــاء 
 من أجل م ا حة ال واصف الرموية والرتابية يف جنوب آسيا وجنوب ملرب آسيا. آلية لوت اون اإلقويمل

_________________ 

 ألف. -(، الفصل األول E/2019/26) 6، املوحــق رقــم 2019الواث ق الرتية لوم وـى ا قتصــاسا وا جتماعــل، ا ير:  (16) 
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ومن الضـــــــــــــــرورا اختــاذ إجراءات عــاجوــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة واحملويــة الالزمــة طوكمــة  ــاطر  - 36
نداا واملنتدايت الوطنية  ال وار  الشـــاموة ل دة قألاعات. ومي ن يهات التنســـيق الوطنية امل نية إبطار ســـِّ

 لوحد من  اطر ال وار  أن تؤسا سورا را دا يف ت زيز حوكمة  اطر ال وار  الشـــــــــــاموة ل دة قألاعات.

وأتكيداً لضـــرورة م اية هذ  املســـألة، أصـــب  ت زيز اطوكمة الشـــاموة ملؤاطر ال وار  موضـــوعا شـــامال يف 
يا بصــــــورة مشــــــرتكة م  الذا  يمتجل ح ومة إيألال 2018املنتدا األورول لوحد من  اطر ال وار  ل ام 

وعالوًة عوى  .2018م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  يف روما، يف تشــــــــــــــرين الثاين/ و مرب 
بوداً عوى النه   64ذل ، و ر امل هد ال املل لوتدريا والت ويم التاب  لوم تا التدريا ملشـــــــــــــــاركن من 

وار  وحتديد الرتتيبات املؤســــــــســــــــية الالزمة املت دسة القألاعات لوضــــــــ  اســــــــرتاتي يات اطد من أخألار ال 
ويف تشــــــــــــرين  لتنفيذ إطار ســــــــــــنداا ورصــــــــــــد  اب تســــــــــــا  م  أهداا التنمية املســــــــــــتدامة واتفا  ابريى.

، أصدرت الو نة ا قتصاسية وا جتماعية آلسيا واحمليط ا اسئ جمموعة أسوات حتمل 2018الثاين/ و مرب 
اطر ال وار  والقدرة عوى الصـــــــــموس: من األسلة إىل اتســـــــــا  الســـــــــياســـــــــات من أجل اطد من  ”عنوان 
من أجل إرشـــــــاس البودان  يما تبذلجل من جهوس لضـــــــمان ا تســـــــا  بن أهداا التنمية املســـــــتدامة “ التنفيذ

نداا.   وإطار سِّ
وت د األطر القا و ية والتنييمية لوحد من  اطر ال وار  عناصـــــــــــــر مت ن أســـــــــــــاســـــــــــــية لوؤألط  - 37

ا  حاجة إىل أن ي ون هنا  التزام قا وين واضـــــ  ابطد من  اطر ال وار  مبوجا وا ســـــرتاتي يات. وهن
كما أن من الضــــــــــرورا تضــــــــــمن اطد من  اطر ال وار  يف التشــــــــــري ات الوطنية وسون  القا ون الوط  

نداا والو ايت املؤســـســـية و يم املســـاءلة الالزمة لرت ة اســـرتاتي يات اط د الوطنية، وذل  لتف يل إطار ســـِّ
ويُ ترب تألبيق سليل  من  اطر ال وار  إىل إجراءات موموسة وممولة إلسارة املؤاطر عرب  توف القألاعات.

برانم  األمم املتحدة اإلئا ل القا ون واطد من  اطر ال وار  وقا متهما املرج ية، وهو جهد مشرت  بن 
وا حتاس الدويل يم يات الصـويا األرر وا الل األرر، أساة   الة يف سعم وضـ  وتنقي  األطر التشـري ية 
عوى الصـــــــــــــــ يدين الوط  وسون الوط ، ويف إسراج اطد من  اطر ال وار  يف القوا ن والووا   القألاعية 

تشـــــــــــــري  ا حتاس األورول املنق  لوحماية املد ية، الذا أجنز وضـــــــــــــ جل يف ويف أورواب أيضـــــــــــــاً، ي زز  الوطنية.
ولوربملــا ين  ، املتألوبــات املت وقــة بتقييم املؤــاطر والتؤأليط ملواجهتهــا واإلبالغ عنهــا.2019آذار/مــارم 

سور حورا يف النهو  بوضـــــــــــ  اســـــــــــرتاتي يات وطنية لوحد من  اطر ال وار ، ويف ســـــــــــن   توف أ واع 
، أصـدرت 2019ويف شـباخ/ رباير  ت وإقرار اعتماسات امليزا ية، واإلشـراا عوى تنفيذ كل ذل .التشـري ا

شـب ة برملاانت البودان األمري ية، اب شـرتا  م  م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  بروتوكو ً 
  برملا ياً لوحد من  اطر ال وار  والت يف م  تغء املنا .

 
 ستثمار يف احلد من خماطر الكوارث من أجل زايدة القدرة على الصمود اال - 3األولوية 

  تزال اخلســــــا ر ا قتصــــــاسية النا ة عن ال وار  تضــــــ ف التمويل املتاح لالســــــتثمار يف التنمية  - 38
(، جرا التأكيد 2019ويف الدورة الســــــاسســــــة لومنتدا ال املل ) املســــــتدامة ويف حتفيز النمو ا قتصــــــاسا.

املالية، إذ رقق امل اسا يف  ي  ابطصا ة  ستثمار يف اطد والوقاية من  اطر ال وار  يتسم عوى أن ا
ســـــــــــــوم بجل وجوس قيوس اطيز املايل وأولوايت  اجملا ت ا قتصـــــــــــــاسية وا جتماعية والبيكية.

ُ
ويف حن أن من امل

ملستوايت حتتاج إىل  صصات متنا سة عوى املستوا الوط ، تيل اطقيقة أن  ي  القألاعات عوى كا ة ا
  سنوية يف امليزا ية لوحد من  اطر ال وار .
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ومتيل ا ســـــــــرتاتي يات الوطنية لتمويل  اطر ال وار  إىل اعتبار هذ  ال وار  مبثابة صـــــــــدمات  - 39
و  يزال التمويل  وليســــت  تي ة لقرارات الســــياســــة ال امة ولتد قات ا ســــتثمار ال ام واخلاا.“ طبي ية”
ز عوى اتفاقات مســـبقة بشـــأن صـــرا التمويل الالحق لتغألية ت وفة اإل  ا  والت مء بد  من التمويل يرك

و  بد من تصــــــــــحي  هذا اخلول إذا كان  املســــــــــبق لوقدرة عوى الصــــــــــموس واطد من املؤاطر والوقاية منها.
 لوبودان واجملتم ات احملوية الض يفة وامل رضة لملخألار أن تتألور بصورة مستدامة.

ويف ا ســـــــتنتاجات والتوصـــــــيات املتفق عويها عوى الصـــــــ يد اط ومل الدويل واملنبثقة عن منتدا  - 40
ُيسوم أبن إسماج اعتبارات اطد من  اطر ، (17)اجملوى ا قتصاسا وا جتماعل الراب  امل   بتمويل التنمية

وينبغل أن تشــار   ال وار  ضــمن اســرتاتي يات التمويل مي ن أن يقول من اخلســا ر النا ة عن ال وار .
وزارات املالية والتؤأليط ا قتصـــاسا يف التأكد من أن  ي  ا ســـرتاتي يات واخلألط اإلئا ية واملالية قا مة 

عتماسات  صــــــصــــــة يف امليزا ية ترصــــــد ملؤتوف القألاعات من أجل متويل اطد عوى الوعل ابملؤاطر وأن ا
وينبغل أن ت ون أطر التمويل الوطنية املت اموة لوتنمية املســـــــــــــــتدامة  من املؤاطر والقدرة عوى الصـــــــــــــــموس.

وحتقيقا  ذ  الغاية، جيا إسراج اطد من  متوا مة م  ا ســـــــــــــــرتاتي يات الوطنية لوحد من  اطر ال وار .
اطر ال وار  يف الدعم الذا تقدمجل األمم املتحدة إىل البودان من أجل وض  أطر متويوية وطنية مت اموة  

ومن الضــــرورا أيضــــاً إشــــرا  املصــــارا املركزية وهيكات وضــــ  األ يمة  لتحقيق أهداا التنمية املســــتدامة.
وض  اسرتاتي يات قا مة عوى الوعل ووكا ت تقدير ايدارة ا  تما ية لبناء م ار هم وقدراهتم  يما يت وق ب

 مبؤاطر ال وار .
ويت ن أن تســــــ ى اســــــرتاتي يات متويل اطد من  اطر ال وار ، وهل اســــــرتاتي يات انشــــــكة يف  - 41

ب ض البودان، إىل حتقيق املزي  األمثل من التمويل من  ي  املصـــــــــاسر املتاحة، مبا  يها التأمن وســـــــــندات 
ســـحا املؤجل وإعاسة هي وة الديون الســـياسية وصـــناسيق الألوارئ، ابإلضـــا ة مواجهة ال وار  وخيارات ال

إىل التمويـــل القـــا م عوى التنبؤات والتمويـــل ا بت ـــارا من أجـــل اطـــد من املؤـــاطر وحتقيق القـــدرة عوى 
وهل شــراكة بن برانم  األملذية ال املل  ،“R4”وتُ ترب مباسرة قدرة املناطق الريفية عوى الصــموس  الصــموس.

ومنيمة أوكســـــــفام أمري ا، لدعم إثيوبيا وزامبيا وزمبابوا والســـــــنغال وكينيا ومالوا، مثا  عوى هن  مت دس 
ويقرتن اطد من املؤاطر، الذا تبذل املســـــاعل لتحقيقجل من  املســـــتوايت لتمويل اطد من  اطر ال وار .

نة، بتحويل لومؤاطر عوى ش ل أتمن خالل ا ستثمار يف إسارة املوارس الألبي ية واملمارسات الزراعية احملس
ومن الضـــــرورا بذل املزيد من ايهوس  ابلغ الصـــــغر، إىل جا ا خألط اسخار تو ر ا حتياطات لومؤاطر.

ايماعية لتوســــــــي   ألا  التمويل الالزم لوحد من  اطر ال وار ، ووضــــــــ  منت ات جديدة ومبت رة تويب 
رات من أجل اطد من  اطر ال وار  وبناء القدرة احتياجات الســــــو  وتولد ال ا دات وتيســــــر ا ســــــتثما

وهنا  حاجة إىل مواصـــوة تألوير وتوســـي   ألا  األعمال األولية بشـــأن جمموعة متنوعة من  عوى الصـــموس.
اآلليات واملنت ات اليت ترتاوح من تقنية الســ ل املوزع وتقنية ســوســوة الســ الت املغوقة إىل ســندات األثر 

  يبية وملءها.ا جتماعل واطوا ز الضر 
ولوم ايء واأل يمة والتمويل املؤصــــــص لوهياكل األســــــاســــــية القاسرة عوى الصــــــموس، مبا يف ذل   - 42

ا ســـتفاسة من املنا   املشـــرتكة لوحوول القا مة عوى الألبي ة، أمهية أســـاســـية لالســـتثمار يف اطد من  اطر 
شـــــاري  ايارا إعداسها م  اســـــرتاتي يات وينبغل أيضـــــاً أن تتواءم خألط ا ياكل األســـــاســـــية وامل ال وار .

_________________ 

 (17) E/FFDF/2019/3.الفرع األول ، 

https://undocs.org/ar/E/FFDF/2019/3
https://undocs.org/ar/E/FFDF/2019/3
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، اســــــــتضــــــــا ت ح ومة ا ند حوقة 2019ويف آذار/مارم  اطد من أخألار ال وار  وتقييمات املؤاطر.
ال مل الدولية الثا ية بشـــــــــأن البم التحتية القاسرة عوى الصـــــــــموس يف وججل ال وار . وانقش املشـــــــــاركون يف 

األســــــاســــــية، وحتديد امل ايء واأل يمة، ووضــــــ  الرتتيبات املالية اطوقة ســــــبل إجراء تقييمات  اطر ا ياكل 
ويف املنتدا الوزارا الثاين بشأن املدارم اآلمنة يف منألقة البحر ال ارييب، الذا ُعقد  واإلسارية واملؤسسية.

، اســــــُت ر  التقدم وُحدثت خريألة الألريق 2019يف ســــــا ت  نســــــنت وجزر ملريناسين، يف  يســــــان/أبريل 
بشــــــــأن الســــــــالمة املدرســــــــية يف منألقة البحر ال ارييب يدا بناء القدرة عوى الصــــــــموس يف قألاع  اإلقويمية

وجيرا حالياً تنفيذ مباسرة املســــتشــــفيات  الت ويم يف املنألقة من أجل راية الألالب واطفاظ عوى ت ويمهم.
لومســــــتشــــــفيات عوى الذكية يف منألقة البحر ال ارييب من أجل ت زيز قدرة ا ياكل األســــــاســــــية وال مويات 

 الصموس يف سب ة بودان.
وت د إقامة الشـــــــــــــــراكات بن القألاعن ال ام واخلاا ضـــــــــــــــرورية لالســـــــــــــــتفاسة من ح م التمويل  - 43

ومن أجل ضـــمان أن حتد  وا ســـتثمارات يف ا ياكل األســـاســـية الالزمة لتحقيق أهداا التنمية املســـتدامة.
ال وار  بد  من أن توجدها وأ  يتحمل القألاع ال ام  الشـــراكات بن القألاعن ال ام واخلاا من  اطر

املؤاطر بش ل ملء متناسا، ينبغل وض  امل ايء، مبا يف ذل  األ يمة املالية، من أجل حتديد مسؤوليات 
ومن املهم أيضــــا  اطد من املؤاطر اليت تق  عوى عاتق املســــتثمرين من القألاع اخلاا يف تو  الشــــراكات.

 عمال الت ارية كل تستثمر يف اطد من املؤاطر والقدرة عوى الصموس يف األجل األطول.إجياس اطوا ز لمل

وحتالف القألاع اخلاا امل   إبجياس جمتم ات قاسرة عوى الصـــــــــــــــموس أمام ال وار ، الذا ينمو ابطراس يف 
لوم ايء بوداً، يف وضـــــــ  جيد يســـــــم  لجل ابلرتوي   25عضـــــــواً يف أكثر من  250  ي  أحناء ال ا ، ولديجل

الالزمة لالســــــــــتثمارات القا مة عوى الوعل ابملؤاطر و ســــــــــرتاتي يات إسارة األعمال،  ضــــــــــال عن البيكات 
وقد كا ت اطاجة إىل ضــمان قدرة املشــاري  املتوســألة والصــغءة واملتناهية الصــغر  املواتية لملعمال الت ارية.

اا أثنــاء ا  قــاس سورة املنتــدا ال ــاملل إحــدا الرســــــــــــــــا ــل الر يســـــــــــــــيــة مرتبألــة اب حتفــال بيوم القألــاع اخلــ
  .2019 ل ام
وي تســـــل أمهية ابلغة إشـــــرا  املســـــتثمرين املؤســـــســـــين ابلنير إىل أن م يم ا ســـــتثمارات ال املية  - 44
أثءت مســــــــــــألة اطاجة إىل زايسة املســــــــــــاءلة وقد  أتخذ ال وار  واملؤاطر املتصــــــــــــوة ابملنا  يف ا عتبار.  

والشــــــفا ية  يما يت وق اب لتزامات الألار ة اخلفية يف املناقشــــــات اليت سارت يف املنتدا ا قتصــــــاسا ال املل 
، ويف اجتماع سا وم السنوا الذا ُعقد يف 2018بشأن رابألة أمم جنوب شر  آسيا، يف أيوول/سبتمرب 

أجل تيســـــــــــــــء إعاسة توجيجل تد قات رأم املال، ينبغل إسماج اطد من ومن  .2019كا ون الثاين/يناير 
 اطر ال وار  والت يف م  تغء املنا  والقدرة عوى مواجهة ال وار  يف تقييمات وكا ت تقدير ايدارة 
ا  تما ية ويف قرارت وإقرارات املؤاطر املالية لومســـــــتثمرين املؤســـــــســـــــين ومديرا األصـــــــول وكبار املوظفن 

، أعون أكرب صـــــــــــــــندو  2019 فل أاير/مايو  وهنا  أمثوة عن ذل  ظهرت مب راً. فيذين واملالين.التن
 Kommunal“ )كوموانل   دســـــــــبن و ســـــــــ اســــــــل”لوم اشـــــــــات التقاعدية يف النروي ، وهو صـــــــــندو  

Landspensjonskasse أ جل ســيألبق وتاً جغرا ياً عوى اســتثمارات الصــندو  املالية عوى أســام الضـ ف ،)
، أضـــاا  ريق اخلرباء التق  امل   ابلتمويل املســـتدام 2019ويف حزيران/يو يجل  اء  اطر ال وار  واملنا .إز 

والتاب  لومفوضية األوروبية إحدا املؤاطر املناخية ذات الصوة ابل وار  إىل تصنيفجل لمل شألة ا قتصاسية 
ية مباسئ توجيهية بشـــــأن اإلبالغ عن كما  شـــــرت املفوضـــــ اليت ت ترب مســـــتدامة بيكياً ألملرا  ا ســـــتثمار.
من الشركات واملصارا املدرجة لدا ا حتاس األورول  6 000امل وومات املتصوة ابملنا ، اليت تزوس حوايل 
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بتوصــيات عموية بشــأن ســبل حتســن اإلبالغ ابآلاثر املناخية أل شــألة تو  الشــركات واملصــارا يف أورواب 
 وخارجها.

ات الت ارية قاسرة عوى الصــــــــــموس أمام اآلاثر املاسية وا قتصــــــــــاسية النا ة وجيا أن ت ون التد ق - 45
 عن ال وار  إذا كان إلم اانت الت ارة أن تتحقق بوصــــفها حركاً لونمو ا قتصــــاسا والتنمية املســــتدامة.

 وتتألوا ا ســـــــــتفاسة من الدور اطفاز الذا تؤسيجل الت ارة يف جمال اطد من  اطر ال وار   هماً أ ضـــــــــل
وسراسة آاثر ال وار  عوى  مي ن أن تؤسيجل من سور يف من  حدو  ال وار  وبناء القدرة عوى جمايتها  ملا

ووضـــ  الســـياســـات الت ارية وا ســـتثمارية  الت ارة، مبا يف ذل  من خالل اســـت را  الســـياســـات الت ارية 
  القا مة عوى الوعل مبؤاطر ال وار  واليت تو ر اطوا ز لوحد من املؤاطر.

و يما يت وق ابل ديد من ا قتصــــــــــــاسات الصــــــــــــغءة والبودان املثقوة ابلديون وامل رضــــــــــــة، مثل أقل   - 46
البودان ئوا والبودان النامية ملء الســــــاحوية والدول ايزرية الصــــــغءة النامية، ت د املســــــاعدة اإلئا ية الرتية، 

وتســـتألي  ايهات املاحنة  قتصـــاسات عوى الصـــموس.التقنية منها واملالية، ضـــرورية لت زيز قدرة اجملتم ات وا 
واملؤســســات املالية الدولية القيام ابملزيد من أجل إسماج اطد من  اطر ال وار  يف املســاعدة اإلئا ية اليت 
تقدمها، ويت ن عويها القيام بذل  ابلت اون م  آليات م رســـــة لوبودان الضـــــ يفة وامل رضـــــة اليت ت اين من 

 ضا قة الديون.
 

يف “ إعادة البناء بشدددكل أف دددل”تعزيز التأهب للكوارث بغية التصددددي با بفعالية و  - 4األولوية   
 مرحلة اإلنعاش وإعادة التأهيل واإلعمار

 ُقأل ت، يف أعقاب ال وار  األخءة، التزامات جديرة ابلثناء ابإلعمار القاسر عوى الصـــــــــــــــموس. - 47

سون حتضــــء “ إعاسة البناء بشـــــ ل أ ضـــــل”دما تســـــ ى إىل ول ن ال ديد من البودان تواججل صـــــ وابت عن
ويف ا جتماع اخلاا بشــــأن مســــارات ت زيز القدرة عوى الصــــموس يف الدول ايزرية  وسعم مناســــبن لذل .

تشرين الثاين/ و مرب  13الصغءة النامية املتأثرة بتغء املنا  الذا عقد  اجملوى ا قتصاسا وا جتماعل يف 
دان ابطاجة إىل إسراج هدا ا ســــت داس إلعاسة البناء بصــــورة أ ضــــل يف اســــرتاتي ياهتا ، أقرت البو2018

وتتألوا إعاسة البناء عوى حنو أ ضـــــــــــــل وبألريقة   الة وضـــــــــــــ  آليات اطوكمة  لوحد من أخألار ال وار .
ر التشــــاركية والشــــاموة وآليات التنســــيق والتشــــري ات والووا   وخألط اســــتؤدام األراضــــل وتقييمات املؤاط

وي د  واملقاييى وامل ايء الالزمة لرصــــــد   الية املوارس والقدرات البشــــــرية موضــــــ  التنفيذ قبل وقوع كارثة ما.
من املهم أيضــــاً إ شــــاء آليات لوتمويل الســــري  الصــــرا وتو ء إم ا ية اطصــــول عوى التمويل الدويل عوى 

، مثة احتمال كبء ب وسة املؤاطر اليت وبدون هذ  األعمال التحضـــءية أســـام ما ل التفاو  عويجل مســـبقاً.
 أست إىل ال وار ، وذل  من خالل الت ايف واإلعمار.

وتتي  إعاسة البناء عوى حنو أ ضـــــــل الفرصـــــــة إلعاسة كتابة قصـــــــة اإلقصـــــــاء والتهميش اليت ملالبا   - 48
اب  إلعاسة وكان هذا األمر حور تركيز املؤمتر ال املل الر  حتدس ضـــــــــــ ف الشـــــــــــ وب وت رضـــــــــــها لو وار . ما

، 2019الت مء، وهو مناســــــــــــــبة ُعقدت أثناء الفرتة التحضــــــــــــــءية املفضــــــــــــــية إىل سورة املنتدا ال املل ل ام 
واعتمـــدت عوى املنـــاقشـــــــــــــــــات اليت سارت يف املنتـــدا ال ـــاملل لوت ـــايف الـــذا ُعقـــد يف كول، ابليـــاابن، يف 

لت مء عوى أمهية وضـــــــــــــــ  الفكات وشـــــــــــــــدست املؤمترات ال املية إلعاسة ا .2019كا ون الثاين/يناير  18
الضــــ يفة واملهمشــــة يف صــــوا عمويات التؤأليط والتنفيذ والرصــــد، ضــــماانً لوتقاســــم ال اسل لفوا د إعاسة 

وأكد املنتدا الدويل لوت ايف  وة أمور منها أن إعاسة الت مء الشــاموة تتألوا إ شــاء  البناء بشــ ل أ ضــل.
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وقدم الدليل احملول إلطار اســـــــت اسة  ي  قبل وقوع ال وار . يم مؤســـــــســـــــاتية و يم متويل حتقق إسماج ايم
القدرة عوى ال مل ب د ال وار ، وهو سليل مشرت  بن ا حتاس األورول واألمم املتحدة والبن  الدويل، يف 

لي ون مبثابة أساة تستؤدم قبل ال وار  وب دها من أجل ت زيز القدرات  2019سورة املنتدا ال املل عام 
ومتويل وتنفيذ األ شألة  ووض  السياسات وخألط ال مل املر ة وإرساء املؤسسات  عوى تقييم اآلاثر احملوية 

 اليت من شأهنا أن مت ن من الت ايف واست اسة القدرة عوى الصموس مبزيد من السرعة.
جيا وت د املنت ات واخلدمات املبت رة اليت تقدمها اخلدمات الوطنية لملرصـــــــــــــــاس ايوية وا يدرولو  - 49

أســــاســــية لبناء القدرة عوى الصــــموس وجيرا حتســــينها ابســــتمرار. وخالل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير، واصــــوت 
، 2018منيومـــة األمم املتحـــدة تقـــدمي الـــدعم إىل البوـــدان من أجـــل ت زيز  يم اإل ـــذار املب ر. ويف عـــام 

املب ر وال مل املب ر اليت أثبتت  مشروعاً من املشاري  ايديدة لإل ذار 11أطوقت منيمة األملذية والزراعة 
وقد سعمت هيكة األمم  سو رات. 7أن من املم ن أن رقق ا ســـــــتثمار يف سو ر واحد عوا د تصـــــــل إىل 

بودان يف ت بكة النســـــاء ومت ينهن من ا ضـــــألالع بدور قياسا يف وضـــــ  وتنفيذ خألط  10املتحدة لومرأة 
، 2018ويف أيوول/ســـــــــــبتمرب  نســـــــــــاين يف جمتم اهتن احملوية.عمل لوتأها واإل ذار املب ر تراعل املنيور اي

أطوق الصـــــــــندو  ا ســـــــــتكماين املت دس املاحنن لوتأها لملمواج الســـــــــنامية يف احمليط ا ندا وبودان جنوب 
شـــــــر  آســـــــيا التاب  لو نة ا قتصـــــــاسية وا جتماعية آلســـــــيا واحمليط ا اسئ مشـــــــروعاً تنفذ  الو نة الدولية 

احمليألات التاب ة لويو س و يرمل إىل ت زيز اإل ذار املب ر أبمواج التسوانمل يف منألقة مشال اط ومية ل ووم 
  ملرب احمليط ا ندا.

و  تزال هنا  حاجة موحة إىل ت زيز القدرة عوى اإل ذار املب ر ابألخألار املت دسة وسـد الثغرات  - 50
وتســــــتثمر حالياً  وا والدول ايزرية الصــــــغءة النامية.يف املوارس التقنية والبشــــــرية، و  ســــــيما يف أقل البودان ئ

مباسرة  يم اإل ذار املب ر ابملؤاطر املناخية، اليت متثل ت اوانً بن املنيمة ال املية لملرصـــــــــــــــاس ايوية والبن  
مشروعاً تشمل  11مويون سو ر من خالل  42الدويل وم تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار ، 

البودان ئوا ومن الدول ايزرية الصــــــــــغءة النامية. وعوى ســــــــــبيل املثال، وبدعم من مباسرة  يم من أقل  44
اإل ذار املب ر ابملؤاطر املناخية، قام أصـــــحاُب املصـــــوحة اإلقويميون يف منألقة البحر ال ارييب إبعداس أول 

وأُسرجت  .2017عام تقييم عوى اإلطال  ب د ال وار  لنيم اإل ذار املب ر إثر موســـــــــــــم األعاصـــــــــــــء يف 
النتا   والتوصيات يف مباسرة إقويمية تدعمها مباسرة  يم اإل ذار املب ر ابملؤاطر املناخية، وترمل إىل ت زيز 

  التنبؤ القا م عوى حتديد األثر، مما مي ن أن يتي  اجملال لوتنبؤ املب ر ابل وار .
املت دسة، الذا ُعقد خالل الفرتة التحضــــــــءية  وأبرز املؤمتر الثاين بشــــــــأن اإل ذار املب ر ابألخألار - 51

، ضــرورة التأكد من أن أوججل التقدم يف عمويات التنبؤ القا م 2019املفضــية إىل سورة املنتدا ال املل ل ام 
عوى حتديد األثر تصــــل إىل  ي  ايهات صــــا  ة القرار، ابإلضــــا ة إىل اجملتم ات احملوية واألســــر امل يشــــية 

، ل التأكيد عوى وجوب حتســـن 2019املداو ت اليت جرت يف سورة املنتدا ال املل ل ام وأثناء  واأل راس.
تنفيـــذ  يم اإل ـــذار املب ر ابألخألـــار املت ـــدسة الـــذا أسا إىل اختـــاذ إجراءات مب رة، وذلـــ  ك زء من 

عات اســرتاتي يات اطد من أخألار ال وار ، وعوى ضــرورة وضــ  ترتيبات أقوا لو مل املشــرت  بن القألا
  وعوى املستوا اط ومل الدويل من أجل إقامة  يم   الة لإل ذار املب ر ابألخألار املت دسة.
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من خماطر الكوارث يف أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري السددددددددددداحلية احلد  -اثلثا  
 والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان املتوسطة الدخل

نداا )الفقرة ُيســـــوَّم  - 52 ( أبن أقل البودان ئوا والبودان النامية ملء الســـــاحوية والدول 41يف إطار ســـــِّ
ايزرية الصـــــــغءة النامية والبودان املتوســـــــألة الدخل لديها احتياجات خاصـــــــة ابلنير إىل ارتفاع مســـــــتوايت 

التصـــدا  ا والت ايف الضـــ ف واملؤاطر لديها، واليت ملالبا ما تت اوز ب ثء قدرهتا عوى التأها لو وار  و 
منها. ومما يألرح حتدايت عوى التحول ا ي ول لالقتصاس ويفضل إىل مفاقمة ضا قة الديون أن اقتصاسات 
ال ثء من أقل البودان ئوا والبودان النامية ملء الســــــاحوية والدول ايزرية الصــــــغءة النامية تتســــــم اب عتماس 

وار . وإضا ة إىل ذل ، تفتقر بودان عديدة إىل و ورات اط م عوى سو ة أولية واحدة كثءا ما تتأثر ابل 
اليت تتي  القيام اب ســـــــــــتثمارات الرأتالية الضـــــــــــرورية يف اطد من  اطر ال وار . ومي ن ا ســـــــــــتفاسة من 
 مصرا الت نولوجيا ألقل البودان ئوا لدعم البودان يف جهوسها املبذولة من أجل اطد من  اطر ال وار .

نبغل النير يف اطد من ال وار ، وكذل  يف آاثر ال وار ، يف  ي  مراحل عمويات ر   أقل وي - 53
البودان ئوا من قا مة تو  البودان، مبا يف ذل  خالل ا ســـــــت را  الذا جيرا كل ثال  ســـــــنوات مل ايء 

يُرج  أن جوفها  الر   من تو  القا مة، ويف توصــــــيات ينة الســــــياســــــات اإلئا ية، ويف تقييم املؤاطر اليت
الر  ، وعند إعداس  بذات الضـــــــــــــــ ف القألرية. وينبغل أيضـــــــــــــــا إسراج الدعم لوحد من  اطر ال وار  من 
خالل تنفيذ إطار سنداا يف اسرتاتي يات ا  تقال السوى لوبودان اليت جيرا ر  ها من قا مة أقل البودان 

  ت امل نية بر   أقل البودان ئوا من هذ  الفكة.ئوا ويف الدعم املقدم من  رقة ال مل املشرتكة بن الوكا
، إىل النير يف اطـــد من  ـــاطر 73/242من قرارهـــا  33وسعـــت ايم يـــة ال ـــامـــة، يف الفقرة  - 54

ويف  2020-2011ال وار  يف ســــيا  اســــت را  برانم  عمل اســــألنبول لصــــاا أقل البودان ئوا لو قد 
. وسـي ون من املهم النير يف اطد من  اطر ال وار  ويف املواءمة م  إطار (18)الصـ  الذا سـيحل حوجل

ســـــنداا يف األعمال التحضـــــءية ملؤمتر األمم املتحدة اخلامى امل   أبقل البودان ئوا ويف  تا   هذا املؤمتر. 
ق الوطنية امل نية إبطار ســــــــنداا واملنتدايت الوطنية لوحد من و ذا الغر ، ينبغل إشــــــــرا  جهات التنســــــــي

 اطر ال وار  يف ا ســـــــــــت راضـــــــــــات الوطنية واإلقويمية لربانم  عمل اســـــــــــألنبول. وينبغل تنييم مناســـــــــــبة 
مواضي ية  صصة لوحد من  اطر ال وار  والقدرة عوى الصموس يف مواجهتها والت يف م ها ك زء من 

 ؤمتر اخلامى. ال موية التحضءية لوم
وتقو ِّ  آاثر ال وار  تدابء التحول ا ي ول وا قتصاسا اليت تقوم اطاجة إليها من أجل تنفيذ  - 55

. ويؤسا اعتماس البودان (19)2024-2014برانم  عمل  يينا لصـاا البودان النامية ملء السـاحوية لو قد 
ر والت ارة والربط بشــــــــــب ة ا تصــــــــــا ت الســــــــــو ية النامية ملء الســــــــــاحوية عوى البودان اجملاورة  ا يف ال بو 

والالســـــــــو ية، إىل ضـــــــــ ف تو  البودان أيضـــــــــا أمام آاثر ال وار  الواق ة خارج حدوسها. وســـــــــوا يتي  
اســـــت را  منتصـــــف املدة الر ي  املســـــتوا لتنفيذ برانم  عمل  يينا، املزم  عقد  يف كا ون األول/سيســـــمرب 

روابط ا ســــرتاتي ية املت اضــــدة بن أولوايت إطار ســــنداا وبرانم  ،  رصــــة ابلغة األمهية لتحديد ال2019
عمل  يينا ولت زيز ا تســـــــــــــا  م  اســـــــــــــرتاتي يات اطد من  اطر ال وار . ويتوقف حتقيق األولوية الثا ية 

_________________ 

(، A/CONF.219/7) 2011أاير/مايو  13-9تقرير مؤمتر األمم املتحدة الراب  امل   أبقل البودان ئوا، اســــــــــــــألنبول، تركيا،  (18) 
 الفصل الثاين.

 ، املر ق الثاين.69/137قرار ايم ية ال امة  (19) 
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لربانم  عمل  يينا )تألوير ا ياكل األســــــاســــــية وصــــــيا تها( عوى وجوس  هم أ ضــــــل ملؤاطر ال وار  وعوى 
قا م عوى الوعل مبؤاطر ال وار  واملتسـم ابملرو ة. ولوحوكمة الف الة لو وار  ال ابرة لوحدوس ا سـتثمار ال

أمهية ابلغة أيضــــــا ابلنســــــبة لوحد من  اطر ال وار  وإسارهتا عوى طول ممرات النقل ال ابر ولت زيز الت ارة 
 القاسرة عوى الصموس لدا البودان النامية ملء الساحوية.

اطر ال وار  م ا ة ابرزة يف  تا   ا جتماع التحضــــــــــءا األقاليمل الذا ُعقد يف ولوحد من   - 56
، اســــــت داسا  ســــــت را  2018تشــــــرين الثاين/ و مرب  1تشــــــرين األول/أكتوبر إىل  29آبيا، ســــــاموا، من 

لقدرة منتصف املدة ملسار ساموا. وقد التزمت البودان مبواجهة تغء املنا  واطد من  اطر ال وار  وبناء ا
عوى الصـــــموس كأولوية ر يســـــية يف تنفيذ مســـــار ســـــاموا عوى مدا الســـــنوات اخلمى املقبوة. وســـــوا يتي  
است را  منتصف املدة لوتقدم احملرز يف م اية أولوايت الدول ايزرية الصغءة النامية تنفيذا ملسار ساموا، 

يت مي ن يا لومواءمة م  إطار ،  رصــــــــــــة هامة لتقييم ال يفية ال2019الذا ســــــــــــُي قد يف أيوول/ســــــــــــبتمرب 
ســـــــنداا سعم حتقيق مســـــــار ســـــــاموا والت  يل ابلتقدم احملرز يف اطد من  اطر ال وار  وبناء القدرة عوى 

 الصموس يف الدول ايزرية الصغءة النامية.
ومي ن لوحد من  اطر ال وار  اإلســـــــهام بصـــــــورة كبءة يف حتقيق أهداا التنمية املســـــــتدامة يف  - 57
دان املتوســــــــــألة الدخل. ومي ن لوبودان املتوســــــــــألة الدخل، م  تو ر املزي  الســــــــــويم بن الســــــــــياســــــــــات البو

والتمويل، أن تفل ابحتياجاهتا من ا ياكل األســـــــــاســـــــــية وأن تواججل التحدايت اليت تألرحها و  ر التوســـــــــ  
ار التصاعد يف اطضرا ملء املسبوقة، وأن حتد  كذل  من  اطر ال وار . وعالوة عوى ذل ، وم  استمر 

عدم املساواة يف الدخل يف ال ثء من البودان املتوسألة الدخل، مي ن لوحد من  اطر ال وار  أن يسهم 
يف مت ن اجملتم ات احملوية األشـــــــد  قرا وهتميشـــــــا ويف اطد من أوججل عدم املســـــــاواة والضـــــــ ف اليت تُ ر ِّ  

أن تزيد البودان املتوســــألة الدخل من إسراج  الفقراء عوى حنو ملء متناســــا لو وار . ولذا  من الضــــرورا
اطد من  اطر ال وار  يف الســــــــــــياســــــــــــات وا ســــــــــــرتاتي يات والتشــــــــــــري ات اإلئا ية يف  ي  القألاعات 
املدعومة. وحتتاج البودان املتوســــألة الدخل أيضــــا إىل عناية خاصــــة  يما يت وق ابلقدرة عوى اطصــــول عوى 

 درة عوى الصموس.التمويل واملوارس الالزمة لبناء الق
  

 احلد من خماطر الكوارث يف البلدان املت ررة من النزاع وابشاشة -رابعا  
مي ن أن تفضـــــــــــــــل آاثر ال وار  وتغء املنــا  إىل زايسة حــدة التوترات واملنــا ســــــــــــــــة عوى املوارس  - 58

اســـية اطيوية وهل الشـــحيحة، مبا يف ذل  األراضـــل وامليا . وتوحق النزاعات الضـــرر والدمار اب ياكل األســـ
تؤسا إىل تفاقم كثء من ال وامل املســـببة ملؤاطر ال وار ، مبا يف ذل  الفقر وعدم املســـاواة. وعالوة عوى 
ذل ، جترب النزاعات اجملتم ات احملوية عوى اعتماس اســـرتاتي يات لوت يف تؤسا إىل تدهور البيكة وتزيد من 

ط ومات الوطنية واحملوية عوى إ شـــــــــــــاء آليات طوكمة  اطر ال وار ، وحتد يف الوقت  فســـــــــــــجل من قدرة ا
  اطر ال وار  وإل فاذ التشري ات والنيم.

، أقر جموى األمن بشــــ ل متزايد بتغء املنا  وما يتصــــل يا من كوار  ك امل 2007ومنذ عام  - 59
وى مضـــــــــاعف لوتهديدات مي ن أن يشـــــــــ ل  تيل النزاعات وأن يؤج ها. وعوى ســـــــــبيل املثال، اعرتا جم

بشـــــأن  هورية أ ريقيا الوســـــألى، مبا لتغء املنا  وال وار  الألبي ية من  (2018) 2448األمن، يف قرار  
تـــــداعيـــــات ســـــــــــــــوبيـــــة، وأكـــــد ضـــــــــــــــرورة القيـــــام إبجراء تقييم واا  لومؤـــــاطر  وأكـــــد اجملوى، يف قرار  

بشأن هاييت، ضرورة بذل جهوس تضألو   يها ح ومة هاييت بدور را د، مبساعدة  ريق  (2017) 2350
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األمم املتحدة القألرا، لوحد من  اطر ال وار  والتأها  ا عوى حنو ي اجل ما ت ا يجل هاييت من ضـــــــــ ف 
بشــــــــــــــــأن مــايل، مبــا لتغء  (2018) 2423رتا اجملوى، يف قرار  ابلغ يف مواجهــة ال وار  الألبي يــة  واع

املنا  وال وار  الألبي ية من تداعيات سوبية، وشدس عوى ضرورة قيام ح ومة مايل واألمم املتحدة إبجراء 
 (2018) 2429املؤاطر  وسو م اجملوى، يف قرار   تقييم  واا  لومؤاطر وبوض  اسرتاتي يات إلسارة هذ 

بشــــــــــــــأن الســــــــــــــوسان، ابآلاثر الســــــــــــــوبية لتغء املنا  وال وار  الألبي ية، وطوا إىل األمم املتحدة وح ومة 
 ذل  من خالل ا ضـــــألالع ب مويات الســـــوسان مراعاة تو  اآلاثر الســـــوبية  يما تنفذان من برام ، مبا يف

تقييم لومؤاطر ووضـــــ  اســـــرتاتي يات إلسارة املؤاطر تت وق يذ  ال وامل. ويف هذا الصـــــدس، طوا اجملوى 
إىل األمن ال ام أيضـــاً تزويد  مب وومات عن هذ  التقييمات يف التقارير اليت ي وَّف بتقدميها. وابسر برانم  

األمم املتحدة لوبيكة وإسارة الشـــؤون الســـياســـية وشـــؤون حفب الســـالم التاب ة  األمم املتحدة اإلئا ل وبرانم 
لملما ة ال امة لملمم املتحدة إب شــــــــــاء آلية األمم املتحدة لملمن املناخل من أجل حتســــــــــن توا ر امل وومات 

قييمات لوم وى بشأن املؤاطر األمنية املرتبألة ابملنا . وسي ون من الضرورا إسراج  اطر ال وار  يف ت
املؤاطر واســـرتاتي يات إسارهتا ويف التقارير املقدمة إىل اجملوى، وهو ما ســـيتألوا، يف  وة أمور، ا ســـتناس 
إىل توصـــــــــــــــيفات  اطر ال وار  وقواعد البياانت الوطنية لوؤســـــــــــــــا ر النا ة عن ال وار ، وت زيز تو  

 األسوات عند ا قتضاء.
الت  يل بتنفيذ إطار ســــــــنداا لوحد من  اطر ال وار   ويف إعالن تو ى املذكور أعال  بشــــــــأن - 60

 13وا ســـــــــــــــرتاتي يــة اإلقويميــة األ ريقيــة لوحــد من  ــاطر ال وار ، امل تمــدة يف  2030-2015لوفرتة 
مبناســـــبة املنتدا اإلقويمل األ ريقل ال رل بشـــــأن اطد من أخألار ال وار ،  2018تشـــــرين األول/أكتوبر 

ى إجيــاس ســـــــــــــــبــل مبت رة من أجــل كفــالــة التنفيــذ الف ــال لوحــد من  ــاطر جرا حــث الــدول األ ريقيــة عو
املزيد  2019ال وار  يف الســـــياقات ا شـــــة واملتضـــــررة من النزاعات. وشـــــ  ت سورة املنتدا ال املل ل ام 

من ا ســـرتاتي يات احملدَّسة الســـيا  لوحد من  اطر ال وار  وبناء القدرة عوى الصـــموس يف البودان املتأثرة 
لنزاعات والسياقات ا شة استناسا إىل تقييمات املؤاطر اليت جتم  بن  اطر ال وار  واملنا  والنزاعات. اب

وعوى ســـــــــــــــبيـــل املثـــال، تـــدرج اخلألـــة الوطنيـــة األ غـــا يـــة لوحـــد من  ـــاطر ال وار ، امل تمـــدة يف كـــا ون 
عوى الت يف. وتركز  ، النزاع ك امل أســــاســــل مســــبا لومؤاطر يؤثر يف قدرة البود2018األول/سيســــمرب 

هذ  ا ســــرتاتي ية بوججل خاا عوى ت زيز ا تســــا  والت امل بن اطد من  اطر ال وار ، والت يف م  
تغء املنــا  والتؤفيف من آاثر ، وإسارة النيــام اإلي ولوجل، وتنفيــذ اطــد من  ــاطر ال وار  يف حــا ت 

ســـــــــــــــيت ن حتقيقهـــا إذا أريـــد بووغ أهـــداا  النزاع وا شــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــة، وملءهـــا من املتألوبـــات اإلئـــا يـــة اليت
 املستدامة. التنمية
ومي ن لوبوــدان أن تف ــل املزيــد لتألوير طر  مبت رة تضـــــــــــــــمن التنفيــذ الف ــال لوحــد من  ــاطر  - 61

ال وار  يف الســــــياقات املتأثرة ابلنزاعات. ومن األمهية مب ان ضــــــمان أن تتســــــم إعاسة اإلعمار ب د ا تهاء 
الصــــموس وأن تســــرتشــــد بتقييمات  اطر ال وار . وعند النير يف اآلاثر البيكية لب ثات النزاع ابلقدرة عوى 

حفب الســــــالم، من املهم النير أيضــــــا يف آاثرها عوى  اطر ال وار ، وذل   يما يتصــــــل ب مويات الب ثة 
امل ذاهتـا وابجملتم ــات احملويــة اليت ت مــل ساخوهــا. ومي ن لوحــد من  ـاطر ال وار ، يف ظـل هن ــجل الشــــــــــــــــ

لو مي  ولوم تم  ك ل، ومن خالل اتباع هن  مراع  ليروا النزاع، أن ي ون أساة ت او ية يتم من خال ا 
 سعم من   شوب النزاعات واطفاظ عوى السالم.

https://undocs.org/ar/S/RES/2423%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429%20(2018)
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منيومــة األمم املتحــدة عوى سعم البوــدان يف بووغ  هم أ ضــــــــــــــــل لو القــة بن تغء املنــا  وت مــل  - 62
وال وار  والتدهور البيكل والنزاع، ويف وضـــ  حوول حدَّسة األهداا وأكثر   الية. ويف اليمن، عوى ســـبيل 

إىل ت ثيف املثال، أ ضــــــــى النزاع املتواصــــــــل إىل سورات متوالية من الفيضــــــــاانت وحا ت شــــــــ  امليا  أست 
التنا ى عوى املوارس بن الفكات الســـــــ ا ية الضـــــــ يفة أصـــــــاًل. واســـــــتهوت منيمة األملذية والزراعة واملنيمة 
الدولية لوه رة برانجما أعيد من خاللجل إ شـــاء الرابألات احملوية ملســـتؤدمل امليا ، وإصـــالح شـــب ات قنوات 

 ا عزز سورهن يف تسوية النزاعات.امليا ، وتدريا النساء عوى إسارة املوارس الألبي ية، وهو م
  

 احلد من خماطر التشرد الناتج عن الكوارث -خامسا 
ميثل التشــــــــــرس أحد أكثر آاثر ال وار  شــــــــــيوعا و ورية، وُتشــــــــــ  ِّل ال وار  النا ة عن األخألار  - 63

ا أكثر عرضــــــة الألبي ية الدا   الر يســـــــل لوتشـــــــرس عوى الصـــــــ يد ال املل. ويُقدَّر أن النام يف أقل البودان ئو 
. وبينما يندر أن جيرب سبا واحد (20)لوتشرس أو اإلجالء بستة أض اا منهم يف البودان املتوسألة الدخل

النام عوى التنقل، يُقدَّر أن أئاخ اطرا  البشــــــــــرا ســــــــــتتغء اســــــــــت ابًة لويواهر ايوية املتألر ة ولوتقوبات 
ىل التلكل التدرجيل لقدرة النام عوى الصـــــــــــــــموس، املناخية، مبا يف ذل  اليواهر اليت تتألور ببطء وتؤسا إ

. ومي ن أن يؤسا اطرا  إىل إ قـــاذ األرواح وتقويـــة القـــدرة عوى (21)وتؤثر ابلتـــايل عوى قرارهم اب  تقـــال
الصـــــــموس واطد من املؤاطر. ويف املقابل، مي ن أن ترتتا عوى التشـــــــرس النات  عن ال وار  آاثر إ ســـــــا ية 

قتصـــــــــــاسية وبيكية وإسارية وقا و ية طويوة األمد،   ســـــــــــيما حينما يصـــــــــــب  ذل  حاسة وعواقا اجتماعية وا
 التشرس مألو .

وينبغل  ســرتاتي يات وســياســات اطد من  اطر ال وار  الســ ل إىل تيســء  هم أ ضــل لدوا    - 64
اانت وعواقا التشــــــرس وإىل مواجهتها،  ضــــــال عن اإلســــــهام يف إجياس حوول سا مة. وينبغل لوبودان    بي

مصـــــــنفة عن التشـــــــرس النات  عن ال وار  ومن  اطر التشـــــــرس النات  عن ال وار . و ذا الغر ، أطوقت 
املنصــــــــــة امل نية ابلتشــــــــــرس النات  عن ال وار  وم تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  والشــــــــــركاء 

رس النات  عن ال وار  تو ر بشأن التش“ حتويل ال ومات إىل أ  ال”جمموعة من املباسئ التوجيهية ب نوان 
 توجيها عمويا بشأن إسراج الشواملل املتصوة ابلتشرس يف اسرتاتي يات اطد من  اطر ال وار .

وتــدعم منيومــة األمم املتحــدة البوــدان يف ايهوس املبــذولــة لوحــد من  ــاطر التشـــــــــــــــرس النــات  عن  - 65
ليت أجرهتا املنيمة الدولية لوه رة يف وضــــــ  ال وار . ويف ميائار، جرا ا ســـــــرتشـــــــاس بتقييمات املؤاطر ا

خرا ط املؤــاطر احملويــة، وخألط اإلجالء، واخلألط الألــار ــة اســـــــــــــــت ــابــًة طــا ت الألوارئ عوى أســــــــــــــــام 
الســـــــــيناريوهات احملتموة، وخألط تنمية ا ياكل األســـــــــاســـــــــية احملوية يف املناطق اليت تشـــــــــهد كثا ة عالية من 

منيمة ال مل الدولية وا يكة الدولية اط ومية امل نية ابلتنمية سراســــة املهاجرين يف الداخل واخلارج. وأجرت 
مشـــرتكة عن الروابط بن تغء املنا  واجتاهات ســـو  ال مل يف شـــر  أ ريقيا والقرن األ ريقل كوســـيوة لتو ء 

 األسلة  ستؤدامها يف وض  سياسات وطنية إلسارة ا  رة وسو  ال مل.

_________________ 

)جنيف، م تـــا األمم املتحـــدة لوحـــد من  ـــاطر  2019تقرير التقييم ال ـــاملل بشــــــــــــــــــأن اطـــد من  ـــاطر ال وار  ل ـــام  (20) 
 (.2019 ال وار ،

 (21) Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warning of 1.5ºC: An IPCC Special Report, V. Masson-

Delmotte and others, eds. (2019). 
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 اطر الكوارث يف منظومة األمم املتحدة كلهاتنسيق احلد من خم  -سادسا  
تواصـــــــــــــــــل كيـــاانت منيومـــة األمم املتحـــدة إحراز تقـــدم يف إسراج اطـــد من  ـــاطر ال وار  يف  - 66

اســــــرتاتي ياهتا وبراجمها، مســــــرتشــــــدة يف ذل  خبألة عمل األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  من أجل 
مت امل وقا م عوى الوعل ابملؤاطر إزاء التنمية املســــــــتدامة،  زايسة القدرة عوى مواجهتها: حنو إرســــــــاء هن 

وبفريق اإلسارة ال ويا امل   ابطد من  اطر ال وار  لزايسة القدرة عوى الصموس الذا أ شأ  املمثل اخلاا 
لملمن ال ام لوحد من  اطر ال وار . ويو ر إصـــــــــــــــالح منيومة األمم املتحدة اإلئا ية  رصـــــــــــــــا مت دسة 

اطـــد من  ـــاطر ال وار  يف عمـــل أ رقـــة األمم املتحـــدة الوطنيـــة ويف الـــدعم الـــذا تتوقـــا  عوى إلسخـــال 
 اإلقويمل. الص يد

ومن شـــــــــــــــأن الرتكيز عوى اتباع هن  قا م عوى الوعل ابملؤاطر يف التوجيهات الداخوية ايديدة  - 67
ل التقييمات القألرية املشــــــــرتكة ألطر األمم املتحدة لوت اون يف جمال التنمية املســــــــتدامة واشــــــــرتاخ أن تشــــــــم

 اطر ال وار  ضــــــمن تقييم مت دس األب اس لومؤاطر ولو وامل املســــــببة لو وار  أن يفضــــــيا إىل تضــــــمن 
 ــاطر ال وار  يف التحويــل والربجمــة املت ــامون لمل رقــة القألريــة. ومن املهم، من أجــل ت ييم األثر، ات بــاع 

نيومة األمم املتحدة، متوا مِّ م  النه  ا ســــــــرتاتي ل يف تنمية هن ِّ منســــــــق إزاء بناء القدرات من جا ا م
القدرات تنفيذا إلطار ســـــــــــــــنداا لوحد من  اطر ال وار : رؤية لوتنمية املســـــــــــــــتدامة القا مة عوى الوعل 

. وقام  ريق مشـــــرت  بن الوكا ت توىل تنســـــيقجل برانم  األمم املتحدة اإلئا ل 2030ابملؤاطر حبوول عام 
وع توجيهات مشرتكة لملمم املتحدة بشأن املساعدة يف بناء جمتم ات قاسرة عوى الصموس، وهو إبمتام مشر 

توجيجل يُدرج عدسة القدرة عوى الصموس يف التحويل والربجمة املشرتكن بن الوكا ت عوى الص يد القألرا، 
ية حاليا اب ختبار امليداين جام ا بن سوا ر التنمية وبناء الســــــالم والشــــــؤون اإل ســــــا ية. وتقوم األ رقة القألر 

   ذ  التوجيهات.

 محالت الدعوة إىل احلد من خماطر الكوارث على الصعيد العاملي -سابعا  

مت ن املدن من جماية ”مدينة جزءاً من روة  4270، كان ما جمموعجل 2019ح  متوز/يوليجل  - 68
وأقرت هذ  املدن األســـــــــى ال شـــــــــرة لتم ن املدن من جماية ال وار . وخالل ا ث  عشــــــــر “. ال وار 

مدينة خألط  23مدينة تقارير التقييم الذا. لوقدرة عوى الصموس  ووض ت  214شهراً املاضية، أكموت 
 اطر املنا  وال وار ، وبدأ ال ديد منها أيضـــــــــــــــاً يف تنفيذ هذ  اخلألط. وإذا أريد حتقيق  عمل لوحد من

ا ستدامة عوى املدا الألويل، يت ن عوى السوألات اطضرية أن تضفل الألاب  املؤسسل عوى اطموة وأن 
 متو  زمامها ابل امل. 

طار عمل ســــــــــــــنداا يف كا ون وأُطوقت منصــــــــــــــة عوى اإل رت ت بشــــــــــــــأن ا لتزامات الألوعية يف إ - 69
كأساة لرصــــــــد التقدم احملرز وتقاســــــــم املمارســــــــات اييدة يمي  ايهات صــــــــاحبة   2018األول/سيســــــــمرب 

املصــوحة. ومن املتوق  أيضــا أن تســاهم هذ  املنصــة يف ت زيز التنســيق بن ايهات صــاحبة املصــوحة وزايسة 
ســــنداا. وأطوق التقرير التوليفل والتحويول األول املســــاءلة وتقاســــم املســــؤوليات بينها كوســــيوة لتنفيذ إطار 

 .2019بشأن ا لتزامات الألوعية يف سورة املنتدا ال املل اليت عقدت يف عام 
 13ابليوم الــــــدويل لوحــــــد من ال وار  ) 2018ويف إطــــــار ا حتفــــــال الــــــذا أقيم يف عــــــام  - 70

 عوى الغــايــة )ج( إلطــار ســـــــــــــــنــداااألول/أكتوبر(، عقــدت   ــاليــات يف  ي  أحنــاء ال ــا  تركز  تشـــــــــــــــرين
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)اطد من اخلســــــا ر ا قتصــــــاسية املباشــــــرة النا ة عن ال وار (. و يمت ح ومات أســــــرتاليا وإ دو يســــــيا 
وتركيا و هورية كوراي وامل سي  وم تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  حوقة سراسية يف م تا 

الوطنية واحملوية يف اطد من اخلســا ر ا قتصــاسية وبناء  األمم املتحدة يف جنيف بشــأن ت زيز سور اط ومات
ابليوم الدويل  2019القدرة عوى اطد من  اطر ال وار . وجترا ابلف ل اســــــــت داسات لالحتفال يف عام 

لوحد من ال وار ، الذا ســــــــءكز عوى الغاية )س( إلطار ســــــــنداا )اطد بدرجة كبءة مما توحقجل ال وار  
 تحتية اطيوية وما تسببجل من ت أليل لوؤدمات األساسية(. من أضرار ابلبنية ال

تشرين الثاين/ و مرب( اكتساب الزخم. و يمت  5وواصل اليوم ال املل لوتوعية أبمواج تسوانمل ) - 71
  اليات يف  ي  أحناء ال ا  لزايسة الوعل ابلتهديد الذا متثوجل ظاهرة أمواج تســـــــــــــــوانمل وأمهية اتباع هن  

ملؤاطر يف م اية مواطن الضــــ ف ال امنة والت ر  لو وار  وت زيز التأها. ومشوت هذ  شــــامل مت دس ا
األحدا  مؤمتر القمة الثالث لألالب املدارم الثا وية بشـــــأن اليوم ال املل لوتوعية أبمواج تســـــوانمل، الذا 

يف طوكيو. ويف األمم عقد يف واكاايما، الياابن  واملؤمتر ال املل الثاين ملتحف تســــــــــــــوانمل، الذا ل تنييمجل 
املتحدة يف  يويور ، ركزت حوقة  قا  عوى اطوكمة الشــاموة ملؤاطر ال وار  من خالل املشــاركة الف الة 
 وا اس ة يمي  أصحاب املصوحة امل نين. ول أيضا تنييم حوار بن الشباب وأحد الناجن من تسوانمل.

  
 استجابة عاملية فعالةالتصدي آلاثر ظاهرة النينيو عن طريق  -اثمنا  

اســــــرتشــــــاساً مبؤألط ال مل املت وق ابطيوولة سون حتول  وابت النينيو/التذبذب اينول إىل كوار   - 72
وإبجراءات التشـــــــغيل املوحدة املشـــــــرتكة بن الوكا ت لو مل املب ر اســـــــت ابة لنوابت النينيو/النينيا، ت مل 

لوبودان من أجل التصـــــــــــــــدا آلاثر  وابت النينيو/التذبذب  منيومة األمم املتحدة عوى زايسة الدعم املقدم
، عقا التحذير من احتمال حدو  ظاهرة النينيو/التذبذب اينول، 2018اينول. ويف أيوول/ســـــــــبتمرب 

أطوقت الو نة الدا مة املشـــــــــــــــرتكة بن الوكا ت عموية رصـــــــــــــــد النينيو ول تشـــــــــــــــغيل خوية لتحويل ظاهرة 
بوداً يشتد  يها الت ر  لومؤاطر وتتؤذ  يها تدابء  25حدست خوية التحويل النينيو/التذبذب اينول. و 

، عقدت ا ياكل 2018لوتأها وال مل املب ر عوى الصـــــــــــــــ يدين القألرا واإلقويمل. وحبوول أواخر عام 
اإلقويمية اجتماعات حتســــــبا لوحد  الوشــــــي ، وقامت منيمات إ ســــــا ية وإئا ية بوضــــــ  خألط لوتأها 

بتنقي  اخلألط القا مة  وأتمن تو ء التمويل املرصــــوس مســــبقا  و فذت إجراءات مب رة يف  وا ســــت ابة أو
 البودان امل رضة لوؤألر.

وعوى مدار أكثر من عقد من الزمان، راقبت املنيمة ال املية لملرصاس ايوية، ابلت اون م  امل هد  - 73
تذبذب اينول من أجل تقدمي تقييمات منتيمة الدويل لوبحو  اخلاصــــــــة ابملنا  واجملتم ، ظاهرة النينيو/ال

لووضـــــــــ  اطايل وتوق ات لملشـــــــــهر املقبوة. ومن أجل ا ســـــــــتفاسة من جناح هذ  املباسرة، قرر املؤمتر ال املل 
( إعداس حتديث موتل عاملل 2011حزيران/يو يجل -الســــــــاسم عشــــــــر لملرصــــــــاس ايوية )جنيف، أاير/مايو

. ويوزم 2019التذبذب اينول، اليت ســــــت ون  شــــــألة قبل هناية عام /أوســــــ   ألاقاً، يشــــــمل ظاهرة النينيو
القيام مبزيد من ال مل لت زيز التنبؤات املوتية املنألبقة عوى الصــــــــــــــ يدين اإلقويمل واحملول وإعداس املنت ات 
ذات الصـوة املصـممة خصـيصـا لدعم اختاذ القرار وإيصـال امل وومات بصـورة   الة لومسـتؤدمن النها ين. 

تقوم املنيمة ال املية لملرصـــــــــــــــاس ايوية حالياً بت ريا عموية إعداس  ألألات التنبؤ املوتية اإلقويمية يف و 
جنوب آســــــــيا وجنوب شــــــــر  آســــــــيا والقرن األ ريقل وجزر احمليط ا اسئ وملرب أمري ا اينوبية وإضــــــــفاء 

 الألاب  املؤسسل عويها. 
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، 2017خألار املت دسة يف امل ســـــــــــــــي  يف أاير/مايو ومنذ ا  قاس أول مؤمتر لإل ذار املب ر ابأل - 74
أحرز تقــدم كبء يف تألوير  يــام م وومــات النينيو/التــذبــذب اينول. ومن خالل ا ســـــــــــــــتفــاسة من ايهوس 
اطالية، ي مل النيام عوى حتســـــــــــن مراقبة احمليألات والغالا ايوا لتم ن أخصـــــــــــا يل األرصـــــــــــاس ايوية 

بياهرة النينيو/التذبذب اينول وتذبذابت احمليألات األخرا وتفســـــــــــــــءها، وعوماء ا يدرولوجيا من التنبؤ 
ومن مث التنبؤ أبحـدا  األحوال ايويـة واألحـدا  املنـاخيـة وا يـدرولوجيـة وأتثءاهتـا الفيزاي يـة وا جتمـاعية 

سارة ال وار  ا قتصــاسية احملتموة وتفســءها. وقام برانم  األمم املتحدة  ســتؤدام امل وومات الفضــا ية يف إ
وا ســـــــــــــــت ـــابــة يف حــا ت الألوارئ إبعــداس امل وومــات ذات الصـــــــــــــــوـــة  اثر ايفـــاا النـــاجم عن ظــاهرة 
النينيو/التذبذب اينول عوى احملاصــــــــــــيل والغألاء النبا.، وإ حتها لووكا ت الوطنية امل نية إبسارة ال وار  

مراقبة األر . ويســــتثمر برانم  األملذية بوداً، وهل م وومات ل جتمي ها ابســــتؤدام ت نولوجيات  13يف 
ال املل يف اإلجراءات ا ســـــتباقية من خالل عموجل م  الشـــــركاء بشـــــأن التمويل القا م عوى تنبؤات األحوال 

 ايوية يف البودان اليت يت رر أتثرها أبحدا  ايفاا املرتبألة بياهرة النينيو/التذبذب اينول. 
دمر لويواهر املناخية القصـــــــــــــــوا النا ة عن ظاهرة النينيو/التذبذب وجيا أ  يُنســـــــــــــــى التأثُء امل - 75

اينول خالل الســنوات اليت تتميز ابافا  احتمال حدو  النينيو/التذبذب اينول. ومن املهم أن تدرج 
ة اآلاثر احملتموة لياهرة النينيو/التذبذب اينول يف عمويات تقييم املؤاطر املت دسة وتوصــيفات املؤاطر بغي

ت زيز قدرات اإل ذار املب ر والنير يف آاثر ظاهرة النينيو/التذبذب اينول يف اســرتاتي يات اطد من  اطر 
ال وار  عوى الص يدين الوط  واحملول.   وى سبيل املثال، قامت منيمة األملذية والزراعة بتنييم مشاري  

 ومدملشــقر ومالوا وانميبيا لوضــ  تدابء  شــألة ألصــحاب املصــوحة املت دسين يف زامبيا وزمبابوا والفوبن
التأها، وإ شــــــاء آلية لتباسل امل وومات، وتصــــــميم تدخالت تتضــــــمن إجراءات مب رة لوتؤفيف من آاثر 

 ظاهرة النينيو/التذبذب اينول.
  

 استنتاجات وتوصيات -اتسعا  
لتفـاعالت بن أصـــــــــــــــبحـت  ـاطر ال وار  ذات طبي ـة  يميـة بصـــــــــــــــورة متزايـدة. وترتاكم آاثر ا - 76

املؤاطر ا قتصــــاسية وا جتماعية والبيكية والت نولوجية والبيولوجية عرب القألاعات واملســــتوايت يف ســــوســــوة 
ت اقبية بألر  ما كان مي ن ختيوها، انهي  عن التأها  ا. ويف حن أن األخألار تت اوز اطدوس الدولية 

قا مة عوى الوعل ابملؤاطر  تزال هل ا ســـتثناء وهتدس ر اهنا ايماعل،  ةن الســـياســـات وا ســـتثمارات ال
وليســــــــــت القاعدة. والواق  أن  اطر ال وار  تن م عن اآلاثر ملء املقصــــــــــوسة املرتتبة عوى الســــــــــياســــــــــات 
ا قتصــــــاسية وا جتماعية والبيكية. لذل  ي تســــــل الت اون الدويل واإلجراءات املت دسة األطراا أمهية ابلغة 

ر  بشـــــــــــــــ ـــل  ـــاعل وت زيز قـــدرة البوـــدان واجملتم ـــات احملويـــة عوى الصـــــــــــــــموس يف اطـــد من  ـــاطر ال وا
 مواجهتها.  يف
ويف الواق ، توجد  رصـــــــة ملء مســـــــبوقة لتغيء املســـــــار. ويشـــــــ ل إطار ســـــــنداا لوحد من  اطر  - 77

 ، ومن هنا تنشــأ اطاجة إىل التزام ســياســل2030ال وار  جزءا   يت زأ من خألة التنمية املســتدامة ل ام 
أكرب بــدم  اطــد من  ــاطر ال وار  سجمــاً  مــاً يف تنفيــذ أهــداا التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة. وينبغل أن ت فـل 
البوــدان مواءمــة ا ســـــــــــــــرتاتي يــات اإلئــا يــة وأطر التمويــل الوطنيــة املت ــاموــة الراميــة لتحقيق األهــداا م  

تي يات لتمويل اطد من اســـــرتاتي يات اطد من  اطر ال وار . وهنا  أيضـــــا حاجة موحة لوضـــــ  اســـــرتا
  اطر ال وار . 
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إن ا ســــــــتثمار يف اطد من  اطر ال وار  والصــــــــموس يف مواجهتها يؤ. مثار   والتمويل امل رم  - 78
أمر   بد منجل من أجل من   شـــــــــــــــوء  اطر جديدة واطد من املؤاطر القا مة. بيد أن التمويل مازال يركز 

. ولضمان أن ت ون اخلألط وا ستثمارات قا مة عوى الوعل ابملؤاطر عوى التأها واإل  ا  وإعاسة البناء
وأيضــاً ضــمان ختصــيص امليزا ية و   رأم املال الالزم لوحد من  اطر ال وار ، يت ن أن تشــار  وزارات 
املـاليـة والتؤأليط ا قتصــــــــــــــــاسا واملصــــــــــــــــارا املركزيـة وايهـات التنييميـة ووكـا ت التصـــــــــــــــنيف ا  تماين 

املؤســــســــيون يف اطوار بشــــأن حتديد اطوول والتدابء والوســــا ل املم نة التألبيق. وعالوة عوى  واملســــتثمرون
ذل ، هنا  حاجة موحة إىل تشـــــــــــــــري ات وأ يمة وم ايء ومباسئ توجيهية لتوجيجل ا ســـــــــــــــتثمارات ال امة 

تو ء حوا ز واخلاصة مبا يف ذل  استثمارات املؤسسات الصغءة واملتوسألة اط م والشركات الصغرا، م  
 يف الوقت  فسجل لالستثمارات الألويوة األجل يف اطد من  اطر ال وار .

واتفا  ابريى أمهية ابلغة. ومي ن  2030وي تســـل ا تســـا  يف تنفيذ إطار ســـنداا وخألة عام  - 79
نية أن ميثل حتقيق ا تســـا  الســـياســـا. والربانجمل بن اســـرتاتي يات اطد من  اطر ال وار  واخلألط الوط

من جهة وإقامة روابط م  اســـــــــــــــرتاتي يات التنمية املســـــــــــــــتدامة  2020لوت يف م  تغء املنا  حبوول عام 
واملســـــــــامهات احملدسة وطنياً من جهة أخرا  قألة حتول  يما يت وق ببناء جمتم ات واقتصـــــــــاسات قاسرة عوى 

صوحة التزاماً سياسياً . و بد أن يبدا  ي  ايهات صاحبة امل2030الصموس ومستدامة قبل حوول عام 
وقياسة ســـــــياســـــــية أقوا ب ثء إلسماج اطد من  اطر ال وار  يف القرارات املت وقة ابلســـــــياســـــــات والتنمية 

 وا ستثمار وخوق ثقا ة اتقاء ال وار  عوى كامل  ألا  اجملتم  و ي  مؤسسات الدولة. 
امل ارا الالزمة لتنفيذ إطار ســـــــــــــــنداا. ويوجد حالياً وعل جيد ابلتدابء الناج ة وتتوا ر ابلف ل  - 80

، 2019ويف الواق ، ل التــأكيــد يف سورة املنتــدا ال ــاملل لوحــد من  ــاطر ال وار  اليت عقــدت يف عــام 
عوى أن اطد من  اطر ال وار  لجل حقق أثراً إجيابياً. ملء أن وتءة التنفيذ   تسء ابلسرعة ال ا ية. ويبن 

 ثر متباين بن الغاايت ال املية السب ة املندرجة يف إطار سنداا.مرصد إطار سنداا أن هذا األ
أن ي ر  لوؤألر حتقيق  2020ومن شــأن عدم حتقيق الغاية )هـــــــــــــــــ( إلطار ســنداا حبوول عام  - 81

 ي  الغاايت األخرا املشــمولة ابإلطار واإلجناز الشــامل ألهداا التنمية املســتدامة. وســيزساس تر  الفقراء 
إذا   يتم اطد من  اطر ال وار  أبقصـــى ســـرعة.  2030همشـــن خوف الركا حبوول عام والضـــ فاء وامل

 اطد من  اطر ال وار  وســـــــــــيوة   الة لتم ن اجملتم ات احملوية ولوحد من ا  دام املســـــــــــاواة. لذل  من 
وة الضـــــرورا وضـــــ  اســـــرتاتي يات وطنية وحوية لوحد من  اطر ال وار  وتنفيذها ورصـــــدها بألريقة شـــــام

وتشـــاركية، م  الرتكيز عوى الفكات األكثر ت رضـــاً لوؤألر  ويســـتتب  ذل  ا ســـتفاسة من القياسة النســـا ية، 
وإشــرا  الفكات املهمشــة  رجياً، ومت ن األطفال والشــباب. وجيا تو ء مســاحة أكرب لوســماح لو هات 

تضألو  مبسؤولياهتا املشرتكة، صاحبة املصوحة أبن ت ون عوامل مساعدة يف اطد من  اطر ال وار  وأن 
 كما هو موض  يف إطار سنداا.

وجيرا إحراز تقـدم يف    البيـاانت املت وقـة مبؤـاطر ال وار  من قبـل ال ـديد من الســـــــــــــــوألـات  - 82
الوطنية امل نية إبسارة  اطر ال وار ، وتوجد ابلف ل كميات كبءة من البياانت املت وقة ابل وار . بيد أن 

ت   يرتجم سا ماً إىل اســــتؤدامها ألملرا  ا ســــتثمارات والســــياســــات والقرارات القا مة عوى توا ر البياان
الوعل ابملؤاطر يف القألاعات املؤتوفة. و بد من زايسة مشاركة امل اتا اإلحصا ية الوطنية وت زيز قدراهتا 

اطر ال وار  والتحقق منها وقياساهتا إلضفاء الألاب  املؤسسل عوى الت مي  املنه ل لوبياانت املت وقة مبؤ
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عوى  ألا   ي  القألاعات  وجيا أن يتم عر  هذ  البياانت عوى حنو يتي  الوصـــــــــــــول إليها بســـــــــــــهولة 
 و همها واستؤدامها من قبل القألاعن ال ام واخلاا واجملتم ات احملوية واأل راس. 

يزرية الصــــــــــــغءة النامية والبودان ورتاج أقل البودان ئواً والبودان النامية ملء الســــــــــــاحوية والدول ا - 83
املتوســـــــألة الدخل إىل سعم خاا مصـــــــمم حســـــــا احتياجات كل بود. وي تســـــــل اتســـــــا  الســـــــياســـــــات 
والت امل الربانجمل بن إطار ســــــــنداا واملرحوة التالية من تنفيذ مســــــــار ســــــــاموا وبرانم  عمل  يينا لوبودان 

أجل توبية هذ  اطاجة، مبا يف ذل  ا   ام  ، أمهية ابلغة من2024-2014النامية ملء الساحوية لو قد 
هذا ا تســــــــــا  وذل  الت امل يف أطر الرصــــــــــد، وكذل  يف  تا   مؤمتر األمم املتحدة اخلامى امل   أبقل 
البودان ئوا. وهنا  أيضــــــا جمال إليالء مزيد من النير يف  اطر ال وار  يف إطار م ايء الر   من  كة أقل 

اطد من  اطر ال وار  يف الدعم الدويل املقدم إىل البودان قبل ر  ها من هذ  الفكة البودان ئوا، وإلسراج 
وأثناء  وب د . وعالوة عوى ذل ، يت ن عوى اجملتم  الدويل أن ي زز الت اون الدويل وأن يبذل مزيدا من 

ات ويف السياقات ايهوس لدعم وض  سياسات وبرام  لوحد من  اطر ال وار  يف البودان املتأثرة ابلنزاع
ا شــــــــــة، وذل  اب ســــــــــتفاسة من النماذج الواعدة لوتقييمات املت اموة ملؤاطر ال وار  واملنا  والنزاعات، 

 وهو ما من شأ جل أن يسفر عن  وا د أوس   ألاقاً من أجل اطفاظ عوى السالم.
يف الــدعم الــذا وأحرزت منيومــة األمم املتحــدة تقــدمــا كبءا يف سم  اطــد من  ــاطر ال وار   - 84

تقدمجل لوبودان  ويتي  إصـالح منيومة األمم املتحدة اإلئا ية  رصـة جديدة إلضـفاء الألاب  املؤسـسـل عوى 
هذا النه . وجيا سم   اطر ال وار  بشـــــــــــــــ ل ممنه  يف التحويل والربجمة. وهنا  حاجة إىل مزيد من 

أجل إعداس برام  منســـــــــقة قا مة عوى  ال مل عوى ت زيز ا تســـــــــا  عوى  ألا  املنيومة وبناء القدرات من
الوعل ابملؤاطر عوى الصـــــــــــــ يدين اإلقويمل والقألرا، م  ا ســـــــــــــرتشـــــــــــــاس يف هذا ال مل خبألة عمل األمم 

 املتحدة لوحد من  اطر ال وار  من أجل زايسة القدرة عوى مواجهتها. 
من املهم إجراء اســت را  ح ومل سويل إلطار ســنداا يف منتصــف املدة، اب ســتفاسة وســي ون  - 85

من املشــــــاورات الواســــــ ة م  ايهات صــــــاحبة املصــــــوحة يف  ي  املناطق، من أجل تقدمي صــــــورة واضـــــحة 
لوتقدم احملرز والف وات والتحدايت املرتبألة ابطد من  اطر ال وار . وينبغل أن يقدم است را  منتصف 

دة مزيدا من التوجيهات بشـــأن تنفيذ إطار ســـنداا  وأن ي زز اتســـا  الســـياســـات وت امل اإلجراءات  امل
وأن يقوا الدا   الســياســل  عتماس هن  قا م عوى الوعل ابملؤاطر يف الســ ل إىل حتقيق التنمية املســتدامة 

 والتصدا لتغء املنا . 
 ويُوصَى مبا يلي: - 86

وترية التقدم صوب وضع اسرتاتيجيات وطنية وحملية شاملة أن تقوم الدول بتسريع  )أ( 
، مبا يتماشدددددى مع إطار سدددددنداي و صدددددي  2020وتشددددداركية للحد من خماطر الكوارث علول عام 

املوارد الالزمة لذلك، وتشددجيع االتسددال والتكامل مع اسددرتاتيجيات التكيف مع تغري املنان والتنمية 
 تعلقة ابلتشرد الناجم عن الكوارث حيثما كان ذلك مناسبًا؛ املستدامة، ومراعاة االعتبارات امل

أن تنظر الدول يف إنشددددددداء شليات تشددددددداركية وشددددددداملة لعدة قطاعات حلوكمة خماطر  )ب( 
الكوارث على الصدددددددددددعيدين الوط  واحمللي، أو يف تعزيز ما هو قاآلم من هذه اآلليات، وأن تنظر يف 

 نيا واضحا مبوجب القانون الوط ؛جعل احلد من خماطر الكوارث التزاما قانو 
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أن تسدددددتخدم الدول مرصدددددد إطار سدددددنداي املتات على اإلنرتنا لتتبع التقدم احملرز  )ج( 
قياسددددددداً إىل ريع ملشدددددددرات الغاايت العاملية مبوجب إطار سدددددددنداي والغاايت املتعلقة ابحلد من خماطر 

تزيد اجلهود الرامية إلنشدددددددددددداء ، وأن 13و  11و  1الكوارث يف إطار أهداف التنمية املسدددددددددددتدامة 
تعزيز أنظمة تسدددددجيل ا سددددداآلر النارة عن الكوارث وأديد خطوت أسددددداب، اسدددددتناداً إىل بيا ت  أو

مصدددددنفة حسدددددب الدخل واجلنا والعمر واإلعاقة، وحشدددددد جهود املكاتب الوطنية ل حصددددداء جلمع 
 ل القطاعات؛ البيا ت املتعلقة مبخاطر الكوارث والتحقق منها بشكل منهجي على نطا

أن تقوم الدول، مبا يف ذلك وزارات املالية والتخطيط االقتصدددددددددددادي واملصدددددددددددارف  )س( 
املركزية، بزايدة االسدددددددتثمارات احمللية يف احلد من خماطر الكوارث، مبا يف ذلك االسدددددددتثمار يف إنشدددددداء 

الوطنية هياكل أسددددددددداسدددددددددية قادرة على الصدددددددددمود؛ و دما  احلد من خماطر الكوارث يف أطر التمويل 
املتكاملة املستخدمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وبوضع اسرتاتيجيات متويل شاملة للحد من 
خماطر الكوارث وأفيز االسددددددتثمارات يف الوقاية منها والقدرة على الصددددددمود يف مواجهتها، بدعم من 

 دة؛ امللسسات املالية الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية ومنظومة األمم املتح
أن تقوم الدول بتعزيز التعاون الدويل والشدددددددراكات العاملية وتوفري وسددددددداآلل التنفيذ،  )ي( 

من خالل التعاون بني الشددددددددمال واجلنوب، الذي يكمعالن التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثال ي، 
غرية النامية، كوسدددددددددديلة لدعم أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري السدددددددددداحلية والدول اجلزرية الصدددددددددد

وكذلك البلدان املتوسدددددطة الدخل الج تواجن أدايت حمددة، يف تنفيذ إطار سدددددنداي؛ وأن تكفل، يف 
 هذا السيال، أن تكون املساعدة اإلمناآلية الثناآلية واملتعددة األطراف قاآلمة على الوعي ابملخاطر؛

قطاع ا اص أن تشددددددددددارح اجلهات صدددددددددداحبة املصددددددددددلحة، مبا يف ذلك ال ملانيون وال )و( 
واألوسات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين ووساآلط اإلعالم، بشكل استباقي على الصعد الوطنية 
نداي وإدما  احلد من خماطر الكوارث يف عملها وتعزيز  ودون الوطنية واحمللية، يف تنفيذ إطار سددددددددددد

 ستدامة؛االتسال بني أبعاد احلد من خماطر الكوارث والعمل املناخي والتنمية امل
أن تواصددددددددددددل ريع كيدا ت منظومدة األمم املتحددة دمج احلدد من خمداطر الكوارث  )ز( 

وتنفيذ إطار سددنداي يف عملها على الصددعيد الوط ، بقيادة اجليل اجلديد من املنسددقني املقيمني، وأن 
امات تسدددددددددددرتشدددددددددددد يف ذلك بفريق اإلدارة العليا املع  ابحلد من خماطر الكوارث، ومتشدددددددددددياً مع االلتز 

املقطوعددة مبوجددب خطددة عمددل األمم املتحدددة للحددد من خمدداطر الكوارث من أجددل زايدة القدددرة على 
مواجهتها، مبا يف ذلك دمج احلد من خماطر الكوارث يف أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال 

، ويف التنميددة املسدددددددددددتدددامددة، والتقييمددات القطريددة املشدددددددددددرتكددة وغريهددا من أدوات التحليددل املتكدداملددة
 االسرتاتيجيات الوطنية ا اصة بكيا ت حمددة؛

أن تنظر الدول يف زايدة مسدددددداملالا املالية يف صددددددندول األمم املتحدة االسددددددت ماين  )ح( 
للحد من الكوارث، ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، من أجل دعم جهود البلدان 

 أن تتعرض با واحلد منها، وإىل تنفيذ إطار سنداي. الرامية إىل إدارة خماطر الكوارث الج حيتمل
 


