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    للحد من الكوارث التنمية املستدامة: االستراتيجية الدولية
 تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
مبـا     للحـد مـن الكـوارث    يقدم هذا التقرير حملـة عامـة عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة        

ذلك نتائج مؤمتر األمم املتحدة العـامل  الاالـا املعـا دامـد مـن  الـار الكـوارث  تلبيـة ملـا  لبتـ            
الكـوارث   . ويعـر  التقريـر ا ـار سـينداح للحـد مـن  ـا ر       69/219اجلمعية العامـة   قرارهـا   

  واالنتقال مـن  2015 ما دعد عامواآلثار املترتبة علي  دالنسبة لتنفيذ الة  2030-2015للفترة 
: دناء قدرة األمـم واتتمعـاع علـو مواجاـة الكـوارث       2015-2005ا ار عمل هيوغو للفترة 

 كما يقدم حملة عامة عن املبادراع األارى املنفذة لتقدمي الدعم ل .
امد دشكل كبري من  ـا ر الكـوارث وااسـائر      ”ويسعو ا ار عمل سينداح اىل  
سبل املعيشة والصحة واألصـول االقتصـادية واملاديـة واالجتماعيـة والاقاويـة والبي يـة       األرواح و

وحيـولل اط ـارا التركيـن مـن ادارة     “. لألشخاص واألعمال التجارية واتتمعاع احمللية والبلدان
 الكوارث اىل ادارة  ا ر الكوارث  مـ  التشـديد علـو  سـني واـم  ـا ر الكـوارث وتعنيـن        

 

 
 

 * A/70/150. 

http://undocs.org/ar/A/70/150


 A/70/282 

 

2/26 15-13043 

 

املخــا ر مــن  جــل  ســني ادارة  ــا ر الكــوارث  واالســتامار   امــد مــن  الــار          ادارة 
الكوارث من  جل تعنين القدرة علو الصـمود  و سـني مسـتوى الت هـك للكـوارث دفعاليـة        

وجيــك  ن ت ــلل  الــدول علــو الصــعيد احمللــ  والــو ا  “. اعــادة البنــاء علــو لــو  و ــل” و
دااـل كــل قلـا  و  ايـ  القلاعـاع  وذلـك   تلــك      واطقليمـ  والعـامل  د عمـال مركـنة     

اتاالع األردعة ذاع األولوية. وهبذه اللريقة  وإن األهداف العاملية السبعة اليت ينلوح علياـا  
ا ار سينداح واملتعلقة دامد من ااسائر النااة عـن الكـوارث نكـن  ن تسـام دشـكل كـبري       

. ومـن اميـوح تفـادح توليـد  ـا ر جديـدة وامـد           قيق  هداف التنمية املستدامة اجلديدة
من املستوياع امالية للمخا ر من  جل الق اء علو الفقر وامد من التعر  للظواهر اجلويـة  

 البالغة الشدة اليت يسبباا تغري املناخ.
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 حالة  ا ر الكوارث -  وال 
الكـــوارث دعـــد  ســـة وعشـــرين عامـــا علـــو اعـــدن العقـــد الـــدو  للحـــد مـــن          - 1

ــة  ــو        اللبيعيـ ــل هيوغـ ــار عمـ ــدة ط ـ ــم املتحـ ــرار األمـ ــو اقـ ــنواع علـ ــر سـ ــرور عشـ ــد مـ ودعـ
: دناء قدرة األمم واتتمعاع علـو مواجاـة الكـوارث  ال تـنال  ـا ر      2015-2005 للفترة

الكوارث العاملية تتراكم دوترية  سر  من وترية امـد منـاا. ووصـلت ااسـائر االقتصـادية اىل      
دليون دوالر   السنة  مما ي ر دشـكل الـري    300دليون دوالر و  250ني متوسط يتراوح د

داســتقرار النمــو االقتصــادح   البلــدان املنخف ــة الــدال والبلــدان املتوســلة الــدال ويقــول   
 مكاسك التنمية   اتتمعاع احمللية ال عيفة.

 ـا ر الكـوارث     وعلو الرغم من التقدم الكبري احملرز   جمال نشر ثقاوـة امـد مـن     - 2
اي   لاء العامل علو مدى العقد املاضـ  الـذح ف ويـ  تنفيـذ ا ـار عمـل هيوغـو  وـإن اتتمـ           
الدو  يسري لو حالة من اجلمود دينما ااسائر االقتصادية تتنـامو   وقـت ال تـنال معـدالع     

ريـر التقيـيم العـامل     تق”الووياع وي  مرتفعة علو لو مستعٍص    لاء عديدة من العامل. ويربز 
مسـتقبل ادارة  ـا ر    -:  قيق التنميـة املسـتدامة   2015دش ن امد من  ا ر الكوارث لعام 

  نيويـــورا  اماجـــة امللحـــة اىل معاجلـــة  2015  الـــذح   لـــق   اذار/مـــار  “الكـــوارث
 العوامـــل الكامنـــة الـــيت تـــؤدح اىل مفاقمـــة  ثـــر األالـــار اللبيعيـــة والكـــوارث التكنولوجيـــة  
والبيولوجية.  ما األسباب الكامنة وراء املخـا ر الـيت تسـام دشـكل  كـرب   زيـادة مسـتوياع        
املخا ر العاملية وا  الفقر  وعدم املسـاواة  وتغـري املنـاخ وتقلباتـ   والتوسـ  ام ـرح السـري         
وغــري املخلـــط لـــ   واالوتقـــار اىل ادارة مســـؤولة لألراضــ   والعوامـــل املفاق مـــة ماـــل الـــتغري   

دنغرا   واالستخدام غري املستدام للموارد اللبيعية  وتـدهور الـنظم اطيكولوجيـة. و سـك     ال
تقييم املخـا ر علـو الصـعيد العـامل  مـن منظـور متعـدد األالـار داسـتخدام تقنيـة قائمـة علـو             
النماذج االحتماليـة  وهـو تقيـيم اسـتحدث  مكتـك األمـم املتحـدة للحـد مـن  ـا ر الكـوارث            

دَّر املخا ر السنوية املترتبـة وقـط علـو الـنالزل والفي ـاناع واألعاصـري املداريـة        وشركاؤه  تاق
 دليون دوالر. 360واألمواج السنامية مبا قدره 

 ما  كرب كارثة وتاكة وحيدة نااة عن  ا ر  بيعية ادل الفترة املشـمولة دـالتقرير     - 3
  يــار/  12نيســان/ دريل و  25 وكانــت نتيجــة زلــنالني وقعــا   وادح كامتانــدو  نيبــال        

. ويدل حجم األثر الـذح الففتـ  الكارثـة اىل  نـ  كـان مـن املمكـن القيـام داملنيـد          2015 مايو
من  جل معاجلة عوامل االـر الكامنـة. ودف ـل جاـاع واعلـة تشـمل ا ـاد نيبـال للحـد مـن           

مـال   السـنواع   املخا ر واجلمعية الو نيـة لتكنولوجيـا الـنالزل   نيبـال    بـنع دعـ  األع      
األارية   جمال اداال تعديدع  دياية علو عدد قليل من املدار  واملراوق الصـحية  ولكـن   
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كما هـو امـال   العديـد مـن البلـدان املعرلضـة للمخـا ر  ال يـنال التحـدح يتماـل   توسـي             
ــل احتياجــاع اط   ــالر قــدرها  نلــاذ ذلــك العمــل. ومتا ــر   6.6نعــاا الب مــن دديــني دوالر  كا

  املائة من الناتج احملل  اطاا  للبلـد. وتشـري التقـديراع األوليـة اىل  ن مليـون شـخص        25
قد وقعوا   دراثن الفقر نتيجة تلك الكوارث    الوقت الذح كـان يتوقـ  ويـ   ن تفـ  نيبـال      
 دبع  األهداف اطمنائية لأللفية. وتشكل تلك الكارثة منوذجـا علـو التحـدياع الـيت تواجااـا     

 البلدان ذاع الدال املنخف   وال سيما   حاالع الكوارث الشديدة.  
ويشكل تفش  وريو  ايبوال   غـرب  وريقيـا حالـة  ـوارر الـرة   جمـال الصـحة         - ٤

العمومية تاري القلق علو الصعيد الدو  كما  ن   كرب امـاالع املسـجللة لتفشـ  وـريو  ايبـوال      
العدوى دشكل واس  وكايف عواقك صـحية واجتماعيـة    و كارها تعقيدا. وترتك علو انتقال

واقتصادية الرية. وهذا يعكـ  ضـرورة ادمـاج ال ـرورة املبيلنـة   ا ـار سـينداح للحـد مـن          
 الــار الكــوارث ضــمن الــنظم الصــحية الو نيــة  وضــرورة تلــوير قــدراع العــاملني   جمــال  

ة يســلط ال ــوء علــو  الصــحة علــو واــم  ــا ر الكــوارث. ومــر  ايبــوال وغــريه مــن األود ــ    
ضرورة تعنين القدرة علو املستوى القلرح   جمـال ادارة  ـا ر الكـوارث   قلـا  الصـحة      

 وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ودناء نظم صحية قادرة علو الصمود.
و ثــريع ةنــة الــدول اجلنريــة الصــغرية الناميــة   اوتتــاح مــؤمتر األمــم املتحــدة العــامل     - 5

  سـينداح    2015اذار/مـار    1٤ دامد من  الار الكـوارث الـذح عاقـد      الاالا املعا
اليادان  عندما قدم رئي  وانواتو احا ة للمشاركني عما الفف  اعصـار دـام  وهـو اعصـار مـن      
الف ة ااامسة    ذلك اليوم من موع ودمار   دولت  املؤلفة من عـدة جـنر متنـاثرة. وعميـ      

كتــك الــو ا طدارة الكــوارث   وــانواتو والصــليك األتــر   وــانواتو املقـايي   كــان  داء امل 
جيدا علو صعيد ارسال اطنذاراع املبكرة وانقاذ األرواح  ولكن اطعصـار الفـف الكـاري مـن     
السكان دون م وى وعرضة لألمرا  املنقولة م  ددء موسم األملـار. وتفيـد تقـارير مصـرف     

  ولكن من املـرجح  201٤  املائة   عام  3.6و منا دنسبة التنمية اآلسيوح د ن اقتصاد وانوات
   عقـاب اعصـار دـام. ومقـت  ضـرار واسـعة النلـاذ         2015 ن يتراج  هـذا الـرقم   عـام    

  املائـة مـن احملاصــيل قـد دمــرع.     96دشـبكاع اللاقـة الكاردائيــة  كمـا  ن نسـبة تصــل اىل     
مـلل. وهـذا واقـ  ياــدد     1٤ 000لــو  ودلـر عـدد املنـازل الـيت دامــرع  و مقـت هبـا  ضـرار       

ــاه البحــ       ــة مــن ارتفــا  مســتوى ســلح مي ــة القلق ــة الصــغرية النامي ــدول اجلنري ــد مــن ال  رالعدي
والظواهر اجلوية البالغة الشـدة وغريهـا مـن اثـار تغـري املنـاخ  الـيت تـؤدح اىل زيـادة مسـتوياع           

 االنكشاف وال عف   كاري من  لاء العامل.
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ــوارث   - 6 ــت الك ــام املاضــ . واملنــا ق       وكان ــن مــاع الع ــررة والصــغرية امجــم م املتك
ام رية والريفية علو حـد سـواء  وال سـيما   البلـدان املنخف ـة الـدال والبلـدان املتوسـلة         
ــن          ــداد الكــبرية م ــدة املرتبلــة داألع ــة. واملخــا ر املمت ــول  التنمي ــوارث تق ــدال  تشــاد ك ال

األول دالفي ـاناع املفاج ـة واالايـاالع األرضـية      الكوارث الصـغرية املتكـررة تتصـل   املقـام    
ــة األاــرى ال يــتم         ــق واألحــداث احمللي ــا ق ام ــرية والعواصــف وامرائ والفي ــاناع   املن

اـا ال يبلـر عنـاا دوليـا.     يتسجيلاا   ا ار مناذج املخا ر العامليـة  كمـا  ن ااسـائر املترتبـة عل    
ار واسائر وعليـة  عـادة مـا يـتم اسـتيعاهبا مـن       وعندما تتجسد املخا ر املمتدة علو شكل  ضر

جانك األسر املعيشية ذاع الدال املنخف  واتتمعاع احمللية واملؤسساع التجارية الصـغرية.  
مليار دوالر من ااسـائر املبلـر عنـاا داملخـا ر      9٤وعلو مدى العقد املاض   ارتبط ما يعادل 

  تقريرر لتققيريا لتملر      اور دش اا دياناع  استنادا اىل اليت تتو 85املمتدة   البلدان واألقاليم الـ 
مما نال تدهورا مستمرا    صول التنمية  ماـل املنـازل واملـدار  واملراوـق الصـحية واللرقـاع       

 والبنية التحتية احمللية األارى.
وسيكون من املمكـن  عـرب  سـني مناجيـة البحـا  تـووري واـم  وضـح للكيفيـة الـيت            - ٧

االنكشاف  مام االر وال ـعف ازاءه   ايـ   لـاء العـامل واألثـر الـذح علففـ  علـو         يتغري هبا 
التنمية تغـريا مسـتوياع االـر. ويشـكل تـووري ديانـاع جيـدة النوعيـة عـن األالـار والتركيبـة            
الدنغراوية ومدى ضعف األصول املادية  مرا دالر األمهية. ويتواصل العمـل علـو وضـ  قواعـد     

 لــول منتصــف   82يــة للخســائر النااــة عــن الكــوارث  الــيت دلــر عــددها        البيانــاع الو ن
 .2015 عام
  

 مؤمتر األمم املتحدة العامل  الاالا املعا دامد من  الار الكوارث - ثانيا 
كان مؤمتر األمم املتحدة العامل  الاالا املعا دامد مـن  ـا ر الكـوارث  الـذح عقـد       - 8

  املــؤمتر األول ضــمن سلســلة مــن  2015اذار/مــار   18اىل  1٤  ســينداح   الفتــرة مــن 
من  جل  ديد الـة التنميـة    2016و  2015مؤمتراع األمم املتحدة املقرر عقدها   عام  

. وياتواو من الوثيقـة ااتاميـة للمـؤمتر العـامل   وهـ  ا ـار سـينداح للحـد         2015ملا دعد عام 
ل وتعـنز النتـائج املتوقعـة األاـرى مـن         ن تكملـ 2030-2015من  ـا ر الكـوارث للفتـرة    

املؤمتر الدو  الاالا لتمويل التنمية  ومؤمتر قمة األمم املتحـدة مـن  جـل اعتمـاد الـة التنميـة       
ــة األمــم املتحــدة    2015ملــا دعــد عــام   ــة والعشــرين ملــؤمتر األ ــراف   اتفاقي   والــدورة امادي

ــم املتحــدة ل      ــؤمتر األم ــاخ  وم ــري املن ــة دشــ ن تغ ــة ام ــرية املســتدامة   اط اري إلســكان والتنمي
 الاالا(. )املوئل
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وقــدمت عــدة جاــاع مالــة الــدعم لعمليــة كفالــة املشــاركة الكاملــة   وضــ  ا ــار    - 9
سينداح من جانك اتموعاع الرئيسية وغريها من املشاركني مـن اتتمـ  املـدمب  مبـا   ذلـك      

وميــة الدوليــة ومنظومــة األمــم    األشــخاص ذوح اطعاقــة والقلــا  ااــاص واملنظمــاع امك    
املتحدة. وجيـدر تسـليط ال ـوء   هـذا الصـدد علـو الـدعم السـخ  املقـدم مـن سويسـرا الـيت             

 است اوت العملية التح ريية  واليادان اليت است اوت املؤمتر العامل .
مـن رؤسـاء الـدول     25مندوب  مبن   ذلك  6 500وح ر املؤمتر العامل   كار من  - 10

من الـوزراء. ولـل اجلـنء امكـوم  الـدو        100ونواب الرؤساء وما يردو علو  وامكوماع
اسااماع ونية من ايـ   صـحاب املصـلحة ف تقـدناا   ا ـار  سـةج مـن اجتماعـاع املائـدة          
املســـتديرة املعقـــودة علـــو مســـتوى الـــوزراء وثدثـــة حـــواراع رويعـــة املســـتوى دشـــ ن اقامـــة  

تعـددين ح ـرها ممالـو اتموعـاع الرئيسـية وغريهـم مـن        الشراكاع دني  صـحاب املصـلحة امل  
جلسة مـ   صـحاب املصـلحة املتعـددين       3٤ صحاب املصلحة. وداطضاوة اىل ذلك  عقدع 

ف وياا التركين علو التقدم احملرز   ا ار عمـل هيوغـو واملخـا ر الناشـ ة وااللتنامـاع املتعاـد       
 ٧00للمــؤمتر العــامل   ف عقــد  كاــر مــن   هبــا لتنفيــذ ا ــار ســينداح. واــارج امــدود الرميــة 

ــن ــن        مـ ــر مـ ــرها  كاـ ــام  ح ـ ــدى العـ ــار املنتـ ــة   ا ـ ــة والدوليـ ــة احملليـ ــاع اجلانبيـ االجتماعـ
 شخص. 50 000
ــك األشــخاص          - 11 ــن جان ــري مســبوذ م ــامل  مســتوى مشــاركة غ ــؤمتر الع واســتقلك امل
واجن الــذح تعقــده األمــم اطعاقــة  اذ اعتاــرب هــذا املــؤمتر االجتمــا  األكاــر الــوا مــن امــ  ذوح

املتحــدة حــن اآلن. وكــان مــن الســال علــو ذوح اطعاقــة الوصــول اىل مكــان انعقــاد املــؤمتر    
وكذلك اال د  علو  عمال  اذ ف تووري التراة الشفوية للغة اطشارة وتـووري الوثـائق دلريقـة    

ألمــم املتحــدة دــ ن دريــل واااــار نــص الكــدم املســمو . كمــا  ن املــؤمتر كــان ممتــاد اللتــنام ا 
  حيــا كانــت نســبة اللباعــة قليلــة داملقارنــة مــ        “مقتصــدة   اســتخدام الــورذ  ”تكــون 

 املؤمتراع الدولية األارى.
  

 2030-2015ا ار سينداح للحد من  ا ر الكوارث للفترة  - ثالاا 
اذار/مـار   اعتمــد املـؤمتر العــامل  ا ـار ســينداح للحـد مــن  ـا ر الكــوارث       18   - 12

 69/283ليخلف ا ار عمل هيوغو و قرت  اجلمعيـة العامـة   قرارهـا     2030-2015للفترة 
 .2015حنيران/يوني   3املؤرخ 

وا ــار ســينداح هــو نتيجــة مشــاوراع تشــمل ايــ   صــحاب املصــلحة   الفتــرة           - 13
 ومفاوضــاع حكوميــة دوليــة جــرع مــن متــوز/   201٤ومتوز/يوليــ   2012مــار  اذار/ دــني
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اىل حني ااتتام املؤمتر العامل . وللـت املـداوالع الـيت جـرع   الـدورة الرادعـة        201٤ يولي 
والربامج اطقليمية للحـد مـن  ـا ر     2013للمنتدى العامل  للحد من  ا ر الكوارث   عام 

 .201٤التادعة هلا اليت عاقدع  وال عام  الكوارث واألجناء الوزارية
وحيـدد ا ــار ســينداح اجــا واســ  النلــاذ ةـوره البشــر للحــد مــن  الــار الكــوارث    - 1٤

ــة          ــار اللبيعي ــن األال ــار الكــوارث الصــغرية والواســعة النلــاذ النااــة ع ــو  ال ــق عل وينلب
ة وتكنولوجيـة  األالار اليت من صن  اطنسـان  ومـا يتصـل دـذلك مـن  الـار و ـا ر دي يـ          و

وديولوجية. وياتواو من اط ار  ن ياسترشد د    ادارة  ـا ر الكـوارث   جمـال التنميـة مـن      
منظور متعدد األالار علو اي  املستوياع  وكـذلك دااـل ايـ  القلاعـاع و  مـا دينـاا.       

 وجيك تواور قيادة والتنام سياسيني قويني لتحقيق النتائج.
ــينداح   - 15 ــار سـ ــوارث اىل ادارة   ويت ـــمن ا ـ ــن مـــن ادارة الكـ ــل التركيـ ــوة اىل  ويـ دعـ

املخا ر  وتنفيذ التنمية املستدامة والنمـو االقتصـادح والسياسـاع املتصـلة دالبي ـة وتغـري املنـاخ        
اليت  ول دون نشوء  ـا ر جديـدة و ـد مـن املخـا ر القائمـة وتعـنز القـدرة علـو التحملـل.           

لتفسري الصكوا األاـرى  يـا ياكفـل  عنـد تنفيـذها       ودالتا   نكن استخدام ا ار سينداح 
  اذ املخا ر   امسبان وادارهتا.

وتركن النتائج املتوقعة علو امد من  الار الكوارث داطضاوة اىل امد من ااسـائر    - 16
ونكن اعتبار ااسائر   ذلـك السـياذ مؤشـراع علـو التنميـة غـري املراعيـة للمخـا ر ودالتـا           

دامة. وتلــرح األهــداف العامليــة الســبعة امكانيــة قيــا  التقــدم احملــرز مقادــل النتــائج   غــري املســت
ــن        ــة مواصــلة تعني ــوور معلومــاع عــن كيفي ــاع الرصــد املتصــلة هبــا ت املتوقعــة    حــني  ن الي
السياساع والياع التنفيذ ذاع الصلة عرب القلاعاع. وهذه األهـداف السـبعة مترادلـة ويعـنز     

 دع اا دع ًا.
 واألهداف العاملية السبعة اليت يت مناا ا ار سينداح ه  التالية: - 1٧

امد ددرجة كـبرية مـن الوويـاع النااـة عـن الكـوارث علـو الصـعيد العـامل            ) ( 
  هبدف اف  متوسط الووياع النااة عن الكـوارث علـو مسـتوى العـامل     2030 لول عام 

  2015-2005ة مقارنة دالفتر 2030-2020ورد   العقد  100 000لكل 
امد ددرجة كبرية من عدد األشخاص املت ررين علو الصعيد العامل   لـول   )ب( 
ــرقم املتوســط علــو مســتوى العــامل لكــل     2030عــام  وــرد    100 000  هبــدف افــ  ال
  2015-2005مقارنة دالفترة  2030-2020 العقد
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علـو النـاتج   اف  ااسائر االقتصـادية النااـة مباشـرة عـن الكـوارث قياسـا        )ج( 
  2030احملل  اطاا  العامل   لول عام 

امــد ددرجــة كــبرية ممــا تلحقــ  الكــوارث مــن  ضــرار دالبنيــة التحتيــة اميويــة   )د( 
تسبب  من تعليل للخدماع األساسية  ومن ديناا املراوق الصـحية والتعليميـة  دلـرذ منـاا      وما

  2030 تنمية قدرهتا علو الصمود   وج  الكوارث  لول عام
النيادة ددرجة كبرية   عدد البلـدان الـيت لـدياا اسـتراتيجياع و نيـة وةليـة        (ـ)ه 

  2020للحد من  ا ر الكوارث  لول عام 
النيادة ددرجة كبرية   تعنين التعـاون الـدو  مـ  البلـدان الناميـة مـن اـدل         )و( 

املنجنة   سبيل تنفيذ هـذا اط ـار  لـول    اجياد الدعم الكا  واملستدام لتكملة  عماهلا الو نية 
  2030عام 

النيــادة ددرجــة كــبرية   مــا هــو متــواور مــن نظــم اطنــذار املبكــر داألالــار     )ز( 
املتعددة ومن املعلوماع والتقييماع عن  ا ر الكوارث و  امكانية استفادة النا  هبـا  لـول   

 .2030عام 
  ووقـا للمسـتوياع احملليـة والو نيـة  وكـذلك      وستساعد صياغة  ولوياع العمل األرد - 18

اطقليمية والعاملية  علو تركين اجلاـود وتعنيـن التعـاون. وحيـدد ا ـار سـينداح  ي ـا املسـؤولية         
املشتركة دـني  صـحاب املصـلحة والـدور املاـم الـذح نكـن  ن يقومـوا دـ    امـد مـن  ـا ر             

 لوياع العمل.الكوارث  وال سيما مسامهاهتم املتوقعة   تنفيذ  و
ويركــن ا ــار ســينداح علــو ضــرورة  ســني واــم  ــا ر التعــر  للكــوارث   ايــ   - 19

 دعادهــا  واصــائص  وجــ  ال ــعف واألالــار  وتعنيــن ادارة  ــا ر الكــوارث  مبــا   ذلــك  
املنظوماع الو نية للحد من  ا ر الكوارث  واملساءلة   ادارة املخـا ر  وضـرورة التح ـري    

ــادة الب” ــكل  و ـــل طعـ ــاء دشـ ــم    “نـ ــتخدام العلـ ــن اسـ ــل تعنيـ ــن  جـ ــداء قـــوح مـ ــ  نـ   وتوجيـ
والتكنولوجيا   وض  السياساع  وتعب ـة اسـتاماراع تراعـ  املخـا ر مـن  جـل ونـك نشـوء         
 ا ر جديدة  وقـدرة اهلياكـل األساسـية اميويـة علـو جماهبـة الكـوارث  مبـا   ذلـك اهلياكـل           

 اكن العمل  ودور السللاع واتتمعاع احمللية.األساسية الصحية  والتراث الاقا  و م
ويدعو ا ار سينداح اىل تعنين التعـاون الـدو  والشـراكة العامليـة وسياسـاع اجلاـاع        - 20

املالــة ودراجماــا الواعيــة داملخــا ر  مبــا   ذلــك الــدعم املــا  والقــرو  مــن املؤسســاع املاليــة  
 ـا ر الكـوارث واملنتـدياع اطقليميـة  وكـذلك       الدولية  ويقر د مهية املنتدى العامل  للحد من
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املنتدياع الو نيـة  مـن قبيـل اليـاع كفالـة االتسـاذ دـني االـط  ورصـد التنفيـذ واستعراضـ             
 دشكل دورح  مبا   ذلك األهداف.

وتكتس  املبادر التوجيايـة  مهيـة ويمـا يتعلـق دتنفيـذ  ولويـاع العمـل األردـ . وتتسـم           - 21
صة و دد املسؤولية الرئيسية امللقاة علو عـاتق الـدول املتمالـة   تفـادح     ستة مبادر د مهية اا

 ا ر الكوارث وامد مناا  دسـبل منـاا التعـاون  و مـل املسـؤولية املشـتركة دـني السـللاع         
املركنية والسللاع احمللية والقلاعاع و صحاب املصلحة  وتايـة األشـخاص وممتلكـاهتم مـ      

طنسان  مبـا وياـا امـق   التنميـة  واشـراا كاوـة   يـاف اتتمـ           تعنين وتاية اي  حقوذ ا
ــة ذاع اللــاد  التنفيــذح والتشــريع  علــو الصــعيدين الــو ا     واشــراا ايــ  مؤسســاع الدول

 واحملل   واتساذ السياساع واالط واملمارساع واآللياع    تلف القلاعاع واالط.
 

 2030-2015ث للفترة تنفيذ ا ار سينداح للحد من  ا ر الكوار  
سيســتفيد تنفيــذ ا ــار ســينداح مــن اجلاــود اجلاريــة الــيت دــد ع الــدول تبــذهلا دالفعــل   - 22

مبوجك ا ار عمل هيوغو. وال دد من  قيق عملية انتقـال سلسـة مـن ا ـار عمـل هيوغـو اىل       
املتفـق  ا ار سينداح لكفالة عدم انقلا  املبادراع اجلارية ريامـا يـتم ادمـاج العناصـر اجلديـدة      

علياا   سينداح تدرجييا. ويسرمب  ن  شري اىل  ن هذا حيـدث دالفعـل دسـرعة كـبرية   ايـ       
املنا ق. وف  غ ون  شار من اعتماد املؤمتر العامل  ط ار سـينداح  الت مـت ومعـاع رئيسـية     
ــار ســينداح.          ــذ ا  ــل لتنفي ــر  الســع  لوضــ  الــط عم ــا دغ ــريكتني واســيا و وريقي   األم

تما     ورودا ملناقشة التنفيـذ   وقـت الحـق مـن هـذا العـام. ودـادر العديـد مـن          وسيعقد اج
 البلدان اىل تراة ا ار سينداح اىل لغات  الو نية.

وعلـــو الصـــعيد الـــو ا  ســـتحتاج الـــدول اىل  ديـــد جاـــاع تنســـيق لتنفيـــذ ا ـــار   - 23
شـامل للحـد مـن  ـا ر     سينداح. ودذلك  رمبا تود الدول  ن تنظر   كفالـة مراعـاة اللـاد  ال   

 الكوارث ومتكني جااع التنسيق من متايل اي  القلاعاع.
مث ان اهلـــدف املتفـــق عليـــ  دإحـــداث زيـــادة كـــبرية   عـــدد البلـــدان الـــيت لـــدياا          - 2٤

قـد يسـوا اماجـة     2020استراتيجياع و نية وةلية للحد مـن  ـا ر الكـوارث  لـول عـام      
القادمــة لتقيــيم  ــا ر الكــوارث  و ديــد الــو    اىل ايــدء اهتمــام اــاص اــدل الســنواع  

األسا  الواهاع املخا ر ووض  االسـتراتيجياع ووقـا لـذلك. ومـ   اـذ ذلـك   االعتبـار         
دـد  عـدد مــن الـدول دالفعـل عمليــاع تقيـيم ومناقشـاع دــني املؤسسـاع دشـ ن مــا قـد يكــون          

 ضروريا لتنفيذ ا ار سينداح.
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ني واـم املخـا ر. ويـدعو اط ـار اىل  سـني سـبل       ويتللك تنفيـذ ا ـار سـينداح  سـ     - 25
ــاع املتصــلة         ــادل البيان ــة تســجيل وتب ــم دغي ــو العل ــاجياع و دواع قائمــة عل وضــ  ونشــر من
دااســائر النااــة عــن الكــوارث والبيانــاع واطحصــاءاع املصــنفة ذاع الصــلة داملوضــو          

ئلاـا ورصـدها وتعنيـن    داطضاوة اىل تعنين وض  مناذج ملخا ر الكوارث وتقييماا ورسـم ارا 
 نظم اطنذار املبكر داألالار املتعددة دعما الختاذ القراراع دلريقة تتسم دالدراية داملخا ر.

وســيتم  ــديا مرصــد ا ــار عمــل هيوغــو لــيعك  ا ــار ســينداح. وســيتوىل الفريــق   - 26
اجلمعيـة   العامل امكوم  الدو  املفتوح الع وية املعا داملؤشراع واملصللحاع الذح  نشـ ت  

وض  املؤشراع اليت ستستخدم لقيـا  التقـدم احملـرز    قيـق      2015العامة   حنيران/يوني  
  حاملا يتم االتفاذ علـو الـو    201٧األهداف العاملية. وسيبد  رصد ا ار سينداح   عام 

األسـا . وجيــرح اعـداد االتصــاالع العامليــة والتوجياـاع العمليــة ملسـاعدة الــدول و صــحاب     
 لحة علو تنفيذ ا ار سينداح.املص
التنامـا  وعيـا قبـل انعقـاد املـؤمتر العـامل  و ثنـاءه.         ٤60وجرى التعاد مبـا يردـو علـو     - 2٧

واعتمد املؤمتر العامل  قرارا رحك ويـ  دـإعدن  صـحاب املصـلحة عـن التنامـاع  وعيـة للحـد         
عيـة  واقامـة شـراكاع    من  ا ر الكوارث ودعا اىل املنيد من اطعدناع عن االلتناماع اللو

من  جل تنفيذ ا ار سينداح. وجيـرح االضـلد  دتحليـل شـامل  وانشـاء سـجل علـو شـبكة         
 اطنترنت  ووض  الية اددا دعما لتنفيذ  صحاب املصلحة اللتناماهتم.

  
 التعاون الدو  والشراكة العاملية -رادعا  

التعـاون الـدو  والشـراكة      ا ار سينداح  سلم رؤسـاء الـدول وامكومـاع د مهيـة      - 28
العاملية   دعم البلدان النامية والبلدان ال عيفة واملعرضة دوج  ااص  عن  ريـق تعنيـن تـووري    

 وسائل التنفيذ   جمال ادارة  ا ر الكوارث.
واكتســـو التعـــاون الـــدو   ادعـــا  ساســـيا   األعمـــال التح ـــريية للمـــؤمتر العـــامل     - 29

اليــاع مــن قبيــل املنتــدى العــامل  للحــد مــن  ــا ر الكــوارث   ونتائجــ . ويشــمل ذلــك الــدعم
ــو       ــل هيوغـ ــار عمـ ــاد  ط ـ ــد التـ ــام الرصـ ــك نظـ ــا   ذلـ ــة  مبـ ــائل اطقليميـ ــدياع والوسـ واملنتـ

 واستعراضاع النظراء اللوعية ويما دني البلدان.
 201٧وســتعقد الــدورة املقبلــة للمنتــدى العــامل  للحــد مــن  ــا ر الكــوارث   عــام   - 30

ل ورصــة هامــة لتقيــيم االــواع األوليــة   تنفيــذ ا ــار ســينداح  مبــا   ذلــك اجــراء     وســتما
عملياع تقييم للمخا ر و ديد الـو  األسـا   و ـد عـن تنفيـذ االلتنامـاع اللوعيـة الـيت         
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تعاــد هبــا  صــحاب املصــلحة. وستســتفيد العمليــة التح ــريية للمنتــدى العــامل  مــن مــداوالع   
 .2016ر عقدها   عام املنتدياع اطقليمية املقر

ودعا املـؤمتر العـامل  اجلمعيـة العامـة اىل النظـر   ادراج اسـتعرا  التقـدم احملـرز علـو           - 31
الصــعيد العــامل    تنفيــذ ا ــار ســينداح داعتبــاره جــنءا مــن عمليــاع متادعتــاا للمــؤمتراع          

دح واالجتمـاع    ومؤمتراع القمة الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة  مبـا يتواوـق مـ  اتلـ  االقتصـا         
ــتعرا  الشــامل         ــة املســتدامة ودوراع االس ــ  املســتوى دشــ ن التنمي ــدى السياســ  الروي واملنت
للسياسـاع الـيت وـرح كـل  ردـ  سـنواع  حسـك االقت ـاء. ومـ  مواصـلة املناقشـاع دشـ ن             
تعنين اتل  االقتصادح واالجتماع  ودش ن  ساليك عمل املنتدى السياس  الرويـ  املسـتوى    

غــك الــدول األع ــاء   كفالــة  ن ياسترشــد   الــط هي ــاع األمــم املتحــدة والياهتــا    قــد تر
اطدارية ذاع الصلة مبداوالع املنتدى العامل  للحد مـن  ـا ر الكـوارث واملنتـدياع اطقليميـة      

 واستعراضاا للتقدم احملرز   تنفيذ ا ار سينداح.
جيـد نكفنـاا مـن دعـم ادمـاج ادارة       وتتمت  اهلي اع املنش ة مبوجـك املعاهـداع مبركـن    - 32

 ا ر الكوارث. و  هذا السياذ  تعمل اللجنـة املعنيـة دالق ـاء علـو التمييـن ضـد املـر ة علـو         
وض  مشرو  توصية عامة دش ن األدعاد اجلنسانية ومتكني املر ة   امـد مـن  ـا ر الكـوارث     

نون الـدو  ويمـا يتعلـق  مايـة     وتغري املنـاخ. كمـا  ن العمـل اجلـارح الـذح تقـوم دـ  جلنـة القـا         
 األشخاص   حاالع الكوارث مام  ي ا.

وداع امد مـن  ـا ر الكـوارث ياـدرج دشـكل متنايـد   األ ـر الدوليـة ذاع الصـلة           - 33
دالتنميــة املســتدامة واملنــاخ والبي ــة. و حــد األمالــة علــو ذلــك اجــراءاع العمــل املعج  ــل للــدول 

تنظر    ا ر الكوارث   سـياذ الـدول اجلنريـة الصـغرية الناميـة      اجلنرية الصغرية النامية اليت 
. وعـدوة علـو   2020-2011كما تفعل متادعة لربنامج العمل لصاحل  قل البلدان منوا للعقـد  

ذلك  تتـيح التلـوراع األاـرية   االتفاقـاع البي يـة املتعـددة األ ـراف ورصـة طشـراا قلـا            
ــذ ا ــار    ــ    دعــم تنفي ــة واربات ــة    البي  ــوج  واتفاقي ــو  البيول ــة التن ســينداح  وال ســيما اتفاقي

األراضــ  الر بــة ذاع األمهيــة الدوليــة وااصــة دوصــفاا مــوئد للليــور املائيــة  الــيت اعتمــدع  
األ راف وياا   اآلونة األارية قراراع تعنز الناج القائمة علو النظم اطيكولوجية للحد مـن  

العمـل الو نيـة   جمـال التنـو  البيولـوج  وادارة       ا ر الكوارث وتعنين الروادط مـ  الـط   
األراض  الر بة املستدامة  علو التوا . وقـد   درج امـد مـن  ـا ر الكـوارث ضـمن  هـداف        
وغاياع التنمية املستدامة اليت ال تـنال قيـد التفـاو   ومـن األمهيـة مبكـان  ن تظـل اطحـاالع         

ناائيــة لكفالــة االتسـاذ   تنفيــذ ا ــار ســينداح  احملـددة وامللموســة الياــا موجـودة   النتــائج ال  
 .2015والة التنمية ملا دعد عام 
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ــادل للحــد مــن  ــا ر       - 3٤ ــن املتب ــة االتســاذ والتعني وســيكون مــن ال ــرورح  ي ــا كفال
. ونكـن  قيـق ذلـك    2015الكوارث   االتفاقاع والعملياع الدولية األاـرى ملـا دعـد عـام     

اــال اقــرار ا ــار ســينداح ونتائجــ    االتفاقــاع الدوليــة    دســبل عديــدة منــاا علــو ســبيل امل 
املسـتقبل  وتعنيـن و ديــد  ولويـاع الــربامج والشـراكاع الــيت  قـق ووائــد متعـددة    تلــف       

 االتفاقاع  واملواءمة دني األهداف واملؤشراع وشرو  الرصد واطددا.
امـل امكـوم  الـدو  املفتــوح    وانـا  رحـك دإنشـاء اجلمعيـة العامـة لفريـق ااـرباء الع        - 35

ــن  ــا ر الكــوارث  ومبشــاركة          ــم املتحــدة للحــد م ــك األم ــن مكت ــدعم م ــاب الع ــوية  د د
 صحاب املصلحة  من  جل وض  جمموعة من املؤشراع لقيا  التقدم احملـرز دشـ ن األهـداف    

ــون       ــر املعن ــينداح و ــديا التقري ــار س ــة الســبعة   ا  ــا ر    ”العاملي ــن   مصــللحاع امــد م
ونكـن  ن  “. املعتمدة لدى مكتك األمـم املتحـدة للحـد مـن الكـوارث      2009كوارث لعام ال

 تسام النتائج املتوقعة من الفريق العامل   اتبا  اج متسق   تنفيذ األ ر الدولية.
ودنـاء علــو االســتعرا  األاــري الشــامل للسياســاع الــذح جيــرح كــل  ردــ  ســنواع    - 36

تعنيـن الـروادط دـني  عماهلـا املعياريـة والتنفيذيـة   مـا يتصـل          ستواصل منظومـة األمـم املتحـدة   
دامد من  ا ر الكوارث. وهلذا األمر  مهية ااصة ألن منظومـة األمـم املتحـدة تـدعم اجلاـود      
الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة علــو الصــعيد الــو ا لتحســني ادمــاج امــد مــن  ــا ر الكــوارث     

ورة التالية من اسـتعرا  السياسـاع الشـامل الـذح جيـرح      ولتنفيذ ا ار سينداح. وستمكفن الد
كل  ردـ  سـنواع الـدول مـن النظـر   الكيفيـة الـيت نكـن هبـا مواصـلة تكييـف  نشـلة األمـم              
املتحدة التنفيذية من  جل التنمية لكفالـة زيـادة التركيـن علـو ادارة  ـا ر الكـوارث   سـياذ        

 التنمية املستدامة.
ساء التنفيـذيني   منظومـة األمـم املتحـدة املعـا دالتنسـيق اـدل        وقد تعاد جمل  الرؤ - 3٧

املؤمتر العامل  دإدماج امد من  ا ر الكـوارث   دـرامج املنظومـة وعملياهتـا. وجـرى الت كيـد       
مـن جديـد علـو التـنام املنظومـة دإعلـاء األولويـة للحـد مـن  ـا ر الكـوارث علـو الصـعيدين              

ــو اســ   ــوم     االســتراتيج  والتشــغيل   وعل ــار ســينداح. وتق ــذ ا  ــدول   تنفي ــدعم ال تعدادها ل
منظومة األمم املتحدة حاليا دقيا  مدى الفعالية   التصدح ملخا ر الكوارث واملنـاخ     ـر   
عمل األمم املتحدة للمساعدة اطمنائية  م  اضلد  املنسقني املقيمني داملسـؤولية عـن التنسـيق    

ورقـة األمـم املتحـدة القلريـة. و  الوقـت الـراهن          جمال امـد مـن  ـا ر الكـوارث ضـمن       
   املائة من   ر العمل امد من  ا ر الكوارث. ٧9تشمل نسبة 

ودعــد  ن  قــر جملــ  الرؤســاء التنفيــذيني الــة عمــل األمــم املتحــدة للحــد مــن  ــا ر   - 38
ومـة    التنمـت املنظ 2013الكوارث مـن  جـل زيـادة القـدرة علـو مواجاتـاا   نيسـان/ دريل        
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مبراجعة الـة العمـل   ضـوء ا ـار سـينداح مـن  جـل وضـ  حـد  دي مـن املعـايري مـن  جـل              
التنفيذ ولبناء االتساذ داال الة العمل ودعم  هداف التنميـة املسـتدامة والصـكوا األاـرى     
ذاع الصلة. ويتوق   ن تعر  الة العمل املنقحة علو جمل  الرؤساء التنفيـذيني طقرارهـا     

قبل هذا االستعرا   سياقدم اىل اللجنة الرويعة املسـتوى املعنيـة دـالربامج تقريـر     . و2016عام 
مرحل  عن نتائج عمل منظومـة األمـم املتحـدة دشـ ن امـد مـن  ـا ر الكـوارث منـذ اعتمـاد           

 الة العمل.
ويكتس  ادماج موضو   ا ر املناخ والكوارث  ولوية متنايـدة األمهيـة للمؤسسـاع     - 39

ــة الدول ــة        املالي ــة للتنمي ــ  مشــاري  املؤسســة الدولي ــدو  دفحــص اي ــك ال ــد البن ــد تعا ــة. وق ي
يتعلـق مبخـا ر املنـاخ والكـوارث  وادمـاج االعتبـاراع املتعلقـة داملنـاخ وامـد مـن  ـا ر             ويما

الكــوارث   ايــ    ــر الشــراكة القلريــة اجلديــدة  واعتمــاد نظــام تعقــك الفوائــد املشــتركة    
  املائـة مـن   ـر     80  كانـت نسـبة   201٤رث. و  السـنة املاليـة   لتمويل ادارة  ا ر الكـوا 

  املائــة مــن مشــاري  البنــك الــدو  تراعــ   ــا ر    ٤٤ الشــراكة القلريــة تراعــ  املخــا ر  و 
املناخ والكوارث  ودلغت الفوائد املشـتركة طدارة  ـا ر الكـوارث والتكيـف مـ  تغـري املنـاخ        

 دديني دوالر. 5.9
  

 التعاون اطقليم  للحد من  ا ر الكوارث -اامسا  
ستؤدح املنظماع امكومية الدولية اطقليمية دورا حامـا   االنتقـال مـن ا ـار عمـل       - ٤0

هيوغو اىل ا ار سـينداح. وعلـو مـدى العقـد املاضـ   اضـللعت املنظمـاع امكوميـة الدوليـة          
الصـعيد الـو ا مـن اـدل     اطقليمية دـدور  ساسـ    تعنيـن امـد مـن  ـا ر الكـوارث علـو         

وضــ  االســتراتيجياع واآلليــاع. والفرصــة ســالة حاليــا طعــادة النظــر وياــا لكفالــة  ن تعــنز   
زيــادة كفــاءة التخلــيط و ســن ســبل وضــ  منــاجياع و دواع قائمــة علــو العلــم ونشــرها     
وانشاء نظم مشتركة للمعلومـاع  واسـتحداث  دواع ونشـرها  مـن قبيـل املعـايري واملـدوناع        

األدلة التشغيلية  وتبادل املمارساع السليمة ودعم درامج التعاون وتنمية القـدراع متشـيا مـ     و
ا ار سينداح. وتوور املنتـدياع اطقليميـة جمـاال للـدول لكـ  تقـود ذلـك العمـل ولتسـتفيد مـن           

 الشراكاع القائمة واقامة شراكاع جديدة دعما لتنفيذ ا ار سينداح.
 

  وريقيا  
دلـدا   32منتدى و نيا للحد مـن  ـا ر الكـوارث  وقـدم      32   وريقيا  يوجد حاليا - ٤1

مدينـة ودلـدة      ٧3تقارير عن التقدم احملرز   تنفيـذ  ولويـاع ا ـار عمـل هيوغـو  وتشـارا       
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دلـدا قواعـد ديانـاع و نيـة وعالـة عـن        15  ولـدى  “متكـني املـدن مـن جماهبـة الكـوارث     ”تلة 
قواعــد ديانـاع  اــرى قيـد اطنشـاء. وقــد  قـر اتلــ       5 ااسـائر النااـة عــن الكـوارث  و ـة    

 التنفيذح لد اد األوريق    دورت  العادية السادسة والعشـرين الـيت عقـدع   كـانون الاـامب/     
ــة للمــؤمتر الــوزارح األوريقــ  املعــا داألرصــاد    2015ينــاير    والــواردة   نتــائج الــدورة الاالا

  درايــا  والــدورة ااامســة عشـــرة     2015اير شـــبا /ورب 1٤ و 13اجلويــة الــذح عقــد      
 2015اذار/مـار    6اىل  ٤للمؤمتر الوزارح األوريق  املعا دالبي ة الـذح عقـد   الفتـرة مـن     

  القاهرة  البيان ااتام  ملنتدى  وريقيـا اطقليمـ  ااـام  املعـا دامـد مـن  ـا ر الكـوارث         
لبيان د ن معظم الكـوارث    وريقيـا كانـت ذاع    . و  ق رَّ   ا201٤الذح عقد د دوجا   عام 

صلة داملياه و ن من الدزم دذل جاود ملن  نشوب اللاعـاع كجـنء مـن جممـل اجلاـود الراميـة       
اىل دناء القدرة علو مواجاة الكوارث. و  قر د ثر تغري املنـاخ علـو املنـا ق ام ـرية  وكـذلك      

اذ قـوانني البنـاء  واالسـتامار   اهلياكــل    د ـرورة التخلـيط العمـرامب املراعـ  للكــوارث  وانفـ     
األساسية ام رية القادرة علو جماهبة الكـوارث  الـيت نكـن تلبيقاـا مـن  جـل تفـادح تـراكم         

 املنيد من املخا ر.
ــة    وريقيـــا. اذ اضـــلل      - ٤2 وولـــت قيـــادة  صـــحاب املصـــلحة علـــو مســـتوياع  تلفـ

د مــن  ــا ر الكــوارث   كينيــا. وقــاد  الربملــانيون دــدور قيــادح   تشــكيل ومــ  دشــ ن امــ  
ــة وضــ  ا ــار للحــد مــن  ــا ر الكــوارث ملــا دعــد       املنــدودون الشــباب األوارقــة دنشــا  عملي

غـري امكوميـة عـنزع    “ زورذ السـدم ”  وشاركوا   مبادرة مبتكرة م  منظمة 2015 عام
ــة للم       ــة الكــوارث والســياحة املراعي ــو مواجا ــا ق ام ــرية عل ــدرة املن ــوع  دق خــا ر. وف ال

  عــدة دلــدان مبشــاركة نشــلة  201٤االحتفــال دــاليوم الــدو  للحــد مــن الكــوارث   عــام 
لكبار السـن  وتـوج هـذا االحتفـال دتنظـيم مناسـبة عامليـة مـدهتا ثدثـة  يـام   جنـوب  وريقيـا             

 دش ن مسامهة كبار السن   الوقاية من الكوارث  وامد مناا  والتخفيف من اثارها.

ا ــار متادعــة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة العــامل  الاالــا املعــا دامــد مــن  الــار   و  - ٤3
الكوارث  عقد االجتما  الساد  للفريـق العامـل األوريقـ  املعـا دامـد مـن  ـا ر الكـوارث          

. واضــللعت 2015متوز/يوليــ   23اىل  21الــذح لــل جــنءا رويــ  املســتوى    الفتــرة مــن  
د األوريقـ   دـدعم مـن األمـم املتحـدة  واست ـاوت  حكومـة الكـامريون         درئاست  مفوضية اال ـا 

و مانة اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط  وريقيـا. واسـتعر  املشـاركون   االجتمـا  درنـامج        
العمل املوس  من  جـل تنفيـذ االسـتراتيجية اطقليميـة األوريقيـة للحـد مـن  ـا ر الكـوارث            

 قرار سلسلة من الربامج دون اطقليمية.ضوء ا ار سينداح. كما ف  ي ا ا
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 الدول العردية  

دلـدا   15درناجما و نيا للحد مـن  ـا ر الكـوارث  وقـام      1٧يوجد   الدول العردية  - ٤٤
دتقــدمي تقــارير عــن التقــدم احملــرز   تنفيــذ األولويــاع مبوجــك ا ــار عمــل هيوغــو  وتشــارا    

ة الكــوارث  ومتتلــك عشــرة دلــدان قواعــد مدينــة ودلــدة   تلــة متكــني املــدن مــن جماهبــ 293
دياناع و نية دش ن ااسائر النااة عن الكوارث تـؤدح واائفاـا وت اـذ   االعتبـار املسـائل      
اااصة داملنلقة  مال شح املياه واجلفاف وتغري املناخ. وقدمت جامعـة الـدول العرديـة دانتظـام     

 ارة  ا ر الكوارث   املنلقة العردية.الدعم والتوجي  التشريعيني الدزمني للناو  خبلة اد

و دى التعاون م  جامعة الدول العردية وامكومة املصرية اىل عقد املؤمتر العريب الاـامب   - ٤5
. ونـتج عـن املـؤمتر    201٤للحد من  ا ر الكوارث   شرم الشيخ  مصـر     يلول/سـبتمرب   

الـذح  يـده جملـ  الـوزراء العـرب      اعتماد اعدن شرم الشيخ دش ن امد من  ـا ر الكـوارث    
املســؤولني عــن شــؤون البي ــة. وتعالــد املشــاركون العــرب   املــؤمتر دالتنامــاع  وعيــة ااصــة  
داملنلقة. ويدعو اطعدن اىل التركين دقوة علو التصدح ملسائل األمـن املـائ  والغـذائ   واثـار     

 علم والتكنولوجيا.تغري املناخ  والظواهر اجلوية الشديدة  وانشاء شبكة عردية لل

ــبتمرب     - ٤6 ــا    ــريح اقليمــ     يلول/س ــة    2015وســيعقد اجتم ــ  جامع دالتنســيق م
الدول العردية من  جل ادماج العناصر اجلديـدة ط ـار سـينداح   االسـتراتيجية العرديـة للحـد       

. ومـن املقــرر عقــد اجتمــا  علـو املســتوى الــوزارح   النصــف   2020مـن  ــا ر الكــوارث  
  لكفالة  ن يستفيد تنفيذ ا ـار سـينداح علـو الصـعيد العـريب مـن دعـم        2016ن عام األول م

 سياس  قوح.
 

 اسيا واحمليط اهلادر  

درناجمـا و نيـا للحـد مـن  ـا ر الكـوارث  وقـدم         1٧يوجد   اسـيا واحملـيط اهلـادر     - ٤٧
وتشـارا   دلدا تقارير عـن التقـدم احملـرز   تنفيـذ األولويـاع مبوجـك ا ـار عمـل هيوغـو           ٤0
دلـدا قواعـد ديانـاع     26مدينة ودلدة   تلة متكني املدن من جماهبة الكـوارث  ونتلـك    651

و نية دش ن ااسائر النااة عن الكوارث تؤدح واائفاا. وعاقـد اجتمـا  للشـراكة اآلسـيوية     
ملناقشـة   2015دلـدا   دـانكوا   حنيران/يونيـ      1٧املعنية دامـد مـن الكـوارث شـارا ويـ       

فيذ ا ار سـينداح علـو الصـعيد اطقليمـ . واتفـق كـل مـن امكومـاع و صـحاب املصـلحة           تن
علو وض  اار ة  ريق وتوجيااع سياساتية اقليميـة مـن  جـل تنفيـذ ا ـار سـينداح  وعلـو        
ــة للحــد مــن  ــا ر الكــوارث  و  ــري        ــة الراهن ــة عــن امال العمــل علــو اعــداد تقــارير قلري
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ــواد ــة   م ــن  جــل قلــا  التنمي   ودعــم مشــاركة واضــع  السياســاع واملمارســني      احا ــة م
 التنمية. قلا 

وسيســعو املــؤمتر الــوزارح اآلســيوح املقبــل دشــ ن امــد مــن  ــا ر الكــوارث  الــذح   - ٤8
  اىل 2016تشــرين الاــامب/نوومرب   18اىل  1٤ستست ــيف  اهلنــد   نيــودهل    الفتــرة مــن     

ر عقــد اجتمــا  علــو املســتوى الــوزارح    تعنيــن املــؤمتر دوصــف  منتــدى اقليميــا. ومــن املقــر  
ملناقشة اار ة  ريق آلسيا من  جل تنفيذ ا ـار سـينداح سـوف     2015تشرين الاامب/نوومرب 
. وسينصك التركين علو تعنين دور املنظماع امكومية الدوليـة  2016تقدم   املؤمتر   عام 

 ووض  الط تنفيذ علو الصعيدين الو ا واحملل .

استراتيجية التنمية القادرة علو التكيـف مـ  املنـاخ ومواجاـة الكـوارث         واعتامدع - ٤9
  الــذح عاقــد   201٤احملــيط اهلــادر   منتــدى احملــيط اهلــادر طدارة  ــا ر الكــوارث لعــام  

حنيران/يوني . وف عرضاا   املؤمتر الـدو  الاالـا املعـا دالـدول اجلنريـة       ٤اىل  2الفترة من 
  وشـكل  201٤ يلول/سـبتمرب   ٤اىل  1الـذح عقـد   سـاموا   الفتـرة مـن      الصغرية النامية  

ويــ  امــد مــن  ــا ر الكــوارث موضــوعا دــارزا. وســتقيم االســتراتيجية  الــيت مــن املتوقــ   ن      
  صـلة وثيقـة دـني التنفيـذ واطدـدا      2015يؤيدها قادة منلقة احمليط اهلادر    يلول/سـبتمرب  

حمليط اهلادر. وسـياعقد االجتمـا  اطقليمـ  املقبـل دشـ ن امـد       دعما ط ار سينداح   منلقة ا
  سـووا. و    2015من  ا ر الكـوارث   منلقـة احملـيط اهلـادر   تشـرين األول/ كتـودر       

غ ون ذلك  تعمل املؤسساع التجارية والفنادذ الصغرية الـيت نلكاـا  شـخاص ةليـون علـو      
 ليط استمرارية تصريف األعمال. سني قدرهتا علو التحمل من ادل اعتماد خت

وعقدع امكوماع   منلقـة وسـط اسـيا وجنـوب القوقـاز اجتماعـا وزاريـا اقليميـا          - 50
  والتنمـت دوضـ    2015دش ن امد من  ا ر الكـوارث   ديشـكيك   كـانون الاامب/ينـاير     

 2016دــرامج اقليميــة وو نيــة وتقييماــا ورصــدها. وســيعقد منتــدى وزارح   نيســان/ دريل 
لتقييم الو   سا  امد من  ا ر الكوارث والنظـر   الـة عمـل اقليميـة مـن  جـل تنفيـذ        

 ا ار سينداح.
 

  ورودا  

دلــدا  علــو  26درناجمــا و نيــا للحــد مــن  ــا ر الكــوارث    ورودــا  وقــدم   2٧ ــة  - 51
ة   مدينـة ودلـد   601األقل مرة واحدة  تقارير عن رصد تنفيذ ا ار عمل هيوغـو. وتشـارا   

تلة متكني املدن من جماهبة الكـوارث. و  الوقـت الـراهن  نلـك  ردعـة دلـدان قواعـد ديانـاع         
و نية دش ن ااسائر النااـة عـن الكـوارث تـؤدح واائفاـا. واعتمـد اتلـ  األورويب  سـة         
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استنتاجاع منفصلة دش ن البدا املتعلق دإ ار سينداح تـرتبط دقـدراع ادارة املخـا ر  وادارة    
خا ر الشاملة ملسائل اطعاقة  ودور القلا  اااص   التنميـة  و هـداف التنميـة املسـتدامة.     امل

وتبني اي  االستنتاجاع  ـوال مـن اـج يركـن علـو االسـتجادة اىل ااـر يركـن علـو الوقايـة.           
وقام الربملان األورويب  من ادل شـبكت  املعنيـة دامـد مـن  ـا ر الكـوارث   فـن املناقشـاع         

القــدرة علــو مواجاــة الكــوارث   ســياذ التنميــة املســتدامة. ويقتــرح اال ــاد األورويب  دشــ ن
ــك األمــم        ــيت وضــعاا مكت ــة دااســائر واألضــرار ال ــة املتعلق ــا اعتمــاد املؤشــراع واملناجي رمي
املتحدة للحد من  ا ر الكـوارث  ممـا سي ـمن االتسـاذ مـ  البلـدان غـري املنتميـة اىل اال ـاد          

  تتعاد قواعد دياناع و نية دش ن ااسائر النااة عن الكوارث.األورويب اليت

وقامــت املفوضــية األوروديــة  داالعتمــاد علــو عمليــة اســتعرا  األقــران اطجياديــة الــيت   - 52
دــد ها املنتــدى األورويب للحــد مــن  ــا ر الكــوارث ودعمتــاا ماليــا املفوضــية نفســاا  دوضــ   

استعراضاع  قران و نية دش ن املواضي  املتعلقـة دـإدارة    درنامج الستعرا  األقران يتيح اجراء
 2015 عـام     وماللـة  وجورجيـا   وتركيا  ودولندا  ودلغاريا    ا ر الكوارث   استونيا

 مــن للحــد املتحــدة األمــم ملكتــك التــاد  ألورودــا اطقليمــ  املكتــك مــ  ودالتعــاون. 2016 و
املتوسط املتعلق داألالار الكـربى التـاد     األدي  والبحر  ورودا اتفاذ  صدر الكوارث   ا ر

تلـــ   ورودـــا  مبـــادر توجيايـــة تتعلـــق دإدمـــاج األشـــخاص ذوح اطعاقـــة   ادارة  ـــا ر   
 الكوارث داال ا ار سينداح.

ودعد اعتماد ا ار سينداح  تقوم  ورودـا دوضـ  اار ـة  ريـق لتنفيـذه مـن املقـرر  ن         - 53
د  للمنتــدى األورويب للحــد مــن  ــا ر الكــوارث  الــذح تعتمــد   االجتمــا  الســنوح الســا

ــن   ــرة م ــودر   9اىل  ٧ســيعقد   الفت ــاري   وسيشــمل جلســة   2015تشــرين األول/ كت   د
وزاريــة. ومت ــ  املنظمــاع اطقليميــة قــدما   ختلــيط تنفيــذ ا ــار ســينداح. وســيقوم جملــ      

نواع دشـ ن ادارة  ـا ر    ورودا دتنظيم دورة وزاريـة تركـن علـو وضـ  درنـامج مدتـ   ردـ  سـ        
الكوارث استنادا اىل ا ار سينداح    حني  ن املفوضية األورودية ست   الـة عمـل  لـول    

 .2016عام 

وواوــق االجتمــا  الســنوح ااــام  للمنتــدى األورويب للحــد مــن  ــا ر الكــوارث     - 5٤
قـــد   مدريـــد  علـــو ع 201٤تشـــرين األول/ كتـــودر  8اىل  6الـــذح عقـــد   الفتـــرة مـــن 

اجتماعاع مفتوحة للمنتدى كل سنتني تست ـيفاا املفوضـية األوروديـة دغيـة النيـادة   تبـادل       
املعارف دش ن التقدم احملرز   امد من  ا ر الكوارث  ووض  اار ة  ريـق دشـ ن جمـاالع    
العمل املشتركة ملعاجلة تنفيـذ ا ـار سـينداح. واتفـق علـو تعـيني ونلنـدا رئيسـة وتركيـا رئيسـة           

  وعلــو وثيقــة اتاميــة تــربز الــدور  2015ة  دعــد انتــااء وتــرة رئاســة ورنســا   عــام  مشــارك
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األساس  لعمل التوعية احملل   والتكيف مـ  تغـري املنـاخ  وادارة املخـا ر  وامـد مـن ااسـائر        
النااة عن الفي اناع  وحقـوذ األشـخاص ذوح اطعاقـة  وزيـادة تبـادل املعـارف وااـرباع        

 واملمارساع اجليدة.
 

 األمريكتان  

دلـدا   32درناجمـا و نيـا للحـد مـن  ـا ر الكـوارث  وقـدم         23يوجد   األمـريكتني   - 55
مدينـة   822تقارير عن التقدم احملرز   تنفيذ األولوياع مبوجك ا ار عمل هيوغـو  وتشـارا   

 دلـدا قواعـد ديانـاع و نيـة دشـ ن      2٧ودلدة   تلة متكني املدن من جماهبة الكـوارث  ونلـك   
ااسائر النااة عن الكوارث تؤدح واائفاا. ودناء علو اجلاود اطقليمية والو نيـة الراميـة اىل   
تنفيذ ا ار عمل هيوغو   األمريكتني  سـيجم  االجتمـا  ااـام  للمنتـدى اطقليمـ  للحـد       

  ممالـ  البلـدان   2016من  ا ر الكوارث   األمريكتني  الـذح مـن املقـرر  ن يعقـد   عـام      
ر   اآلثـار املترتبـة علـو ا ـار سـينداح  مبـا   ذلـك مواءمـة السياسـاع واالسـتراتيجياع           للنظ

واالــط الو نيــة املتعلقــة دامــد مــن  ــا ر الكــوارث. ويتوقــ   ن تتخــذ املنظمــاع امكوميــة  
 الدولية اطقليمية   اي   لاء األمريكتني اجراءاع مماثلة.

سياسـة  مريكــا الوسـلو دشـ ن اطدارة املتكاملــة    وشـدد املنتـدى االستشــارح الاالـا ل    - 56
  السـلفادور  علـو  مهيـة دمـج      2015حنيران/يوني   19و  18للمخا ر  الذح عقد يوم  

 التكيف م  تغري املناخ وامد من  ا ر الكوارث دوصفاما جنءا من تنفيذ ا ار سينداح.

معنيــة دامــد مــن  ــا ر    و نشــ ع املنلقــة شــبكة لــوزاراع ماليــة  مريكــا الدتينيــة        - 5٧
الكوارث  ددعم من األمم املتحدة  هبدف تشجي  ادمـاج  كـرب ملمارسـاع االسـتامار املراعيـة      
ملخا ر الكوارث   التخليط واطنفاذ املتعلقني داالستامار العام. ومن اـدل الشـبكة  تقـدم    

   مريكـا الوسـلو   البلدان مساعدة األقران   تلـوير القـدراع   وزاراع االقتصـاد واملاليـة     
ــة مبخــا ر الكــوارث   نظــم           ــاراع املتعلق ــن  جــل ادمــاج االعتب ــة البحــر الكــاريج م ومنلق

 االستامار العام الو نية.
  

 املبادراع العاملية ومشاركة  صحاب املصلحة والشراكاع - سادسا 

 النماذج واملعارف املتصلة داملخا ر علو الصعيد العامل    

دلدا   كفالـة االسترشـاد   التخلـيط     30 املتحدة وشركاؤها الدعم لـقدمت األمم  - 58
اطمنائ  دتقييماع  ا ر الكـوارث املتعـددة األالـار واملخـا ر املناايـة. وق ـدم الـدعم طنشـاء         

ــاغو     ــداد وتود ــن املخــا ر   تريني ــة طدارة امــد م ــرجن وجــنر وجامايكــا   مراكــن منوذجي  و



A/70/282 
 

 

15-13043 19/26 

 

 علـو  ماـاال  يشـكل  مـا  وهو كودا  من تقا ددعم وغيانا   مينيكيةاجلماورية الدوو الربيلانية 
 اثــار لتقيــيم القــدراع تعنيــن ف اهلــادر  واحملــيط اســيا و . اجلنــوب دلــدان دــني ويمــا التعــاون
 والتـدريك  للتعلـيم  العـامل   املعاـد  وقـام . الرئيسـية  االقتصـادية  القلاعـاع  علـو  املنااية املخا ر
مسـؤوال حكوميـا مــن    2 082 ـا ر الكـوارث   ااوريــة كوريـا دتـدريك      مـن  امـد  علـو 
 دلدا علو ادماج امد من  ا ر الكوارث وتغري املناخ   السياساع اطمنائية. ٧٤
 

 “مدينيت تستعد”متكني املدن من جماهبة الكوارث:   

مـدينيت  ”مدينة   تلة متكني املدن من جماهبة الكـوارث:   2 550حن اآلن  تشارا  - 59
ــتعد ــو      “. تسـ ــل هيوغـ ــار عمـ ــذ ا ـ ــد تنفيـ ــ  لرصـ ــام احمللـ ــة   ح النظـ ــرع  دواع امملـ وووـ

وســجل األداء املتعلــق دالقــدرة علــو مواجاــة الكــوارث       “ العناصــر األساســية العشــرة  ” و
اـم وادارة  ـا ر الكـوارث. ويصـل جممـو  سـكان كـل        للبلدياع الوسائل الكفيلة دتحسني و

املدن وامكوماع احمللية امللتنمة دالعناصر األساسية العشرة للحملة من  جل دناء القـدرة احملليـة   
ــا    ٧00علــو التصــدح للكــوارث اىل   ــون نســمة اآلن. وتوجــد حالي ــة.   5٤ملي ــة منوذجي مدين

ــدن مــن مــ     ــم امل ــة يســتعملاا   وازداد  ي ــا شــيو  اســتخدام منــوذج تعل دن  اــرى دوصــف  الي
 املسؤولون عن املدن لتبادل ارباهتم التقنية ودروسام املستفادة.

 
 املبادرة الربملانية  

دلدا   املبادرة الربملانية ملكتك األمـم املتحـدة    163درملانيا من  1 850يشارا حاليا  - 60
ا واسـيا و ورودـا و مريكـا    مشـرلعا مـن  وريقيـ    30للحد من  ا ر الكوارث. ويعترب  كار مـن  

الدتينية مناصرين للحد من  ا ر الكـوارث  اذ يقومـون دالـدعوة اىل تعمـيم امـد مـن  ـا ر        
ــدورة 201٤الكــوارث   العمــل التشــريع  والرقــايب للربملانــاع. و  عــام     130  اختــذع ال

د مـن  ـا ر الكـوارث    جلمعية اال اد الربملامب الدو  قرارا دعت ويـ  الربملـانيني اىل ادمـاج امـ    
   عملياع التخليط وامليننة الو نية.

ــنم         - 61 ــا دامــد مــن  ــا ر الكــوارث  الت ــا املع ــامل  الاال ــم املتحــدة الع ــؤمتر األم و  م
ــن األ ــر       ــدعم مــن  جــل ا ــار ســينداح  وتعني الربملــانيون داختــاذ اجــراءاع للحصــول علــو ال

تشــريعاع. وتعاــد الربملــانيون  ي ــا دتقــدمي التشــريعية  واجــراء مراجعــاع و ــديااع دوريــة لل
الدعم ملبادرة جلنة القـانون الـدو  املتمالـة   اقتـراح مشـرو  معاهـدة دشـ ن امـد مـن  ـا ر           
الكوارث  وهو ما سـيجعل مـن الواجـك علـو الـدول امـد مـن  ـا ر الكـوارث ويروـ  حـق            

يـنص علياـا القـانون     األشخاص   عدم الت رر مـن اثـار الكـوارث اىل مسـتوى امقـوذ الـيت      
 العر  الدو .
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 املبادرة العاملية للمدار  اآلمنة    

ف   املؤمتر العامل  تقدمي وت ييد املبادرة العاملية للمـدار  اآلمنـة  وهـ  شـراكة عامليـة       - 62
تقودها امكوماع لتعنين تنفيذ اج املدار  اآلمنة علو الصـعيد الـو ا. وجـاء ت ييـد املبـادرة      

اجتما   ول لقادة مبادرة املـدار  اآلمنـة است ـاوت  تركيـا   تشـرين األول/ كتـودر       دعد عقد 
  وشاـر  ويـ    وضـ  اار ـة  ريـق اسـلنبول. وهتـدف املبـادرة اىل دعـم البلــدان            201٤

استحداث مراوق تعلم امنة  وادارة الكوارث علو مستوى املدار   وادمـاج امـد مـن  ـا ر     
ــدرة علــو موا   ــوارث والق ــرر  ن تست ــيف ااوريــة ايــران       الك ــاا   التعلــيم. ومــن املق جات

. 2015تشـرين األول/ كتـودر    5و  ٤اطسدمية االجتما  الاامب لقادة املـدار  اآلمنـة يـوم     
ويدعم ذلك العمـل  التحـالفا العـامل  للحـد مـن  ـا ر الكـوارث ودنـاء القـدرة علـو الصـمود            

تـك األمـم املتحـدة للحـد مـن  ـا ر الكـوارث          ماماا   قلا  التعليم  الذح يتـ لف مـن مك  
ومنظمة األمم املتحدة لللفولة  ومنظمة األمم املتحدة للتردية والعلم والاقاوـة  واملروـق العـامل     
للحد من الكوارث واطنعاا  ومنظمة انقاذ اللفولة  ومنظمة االة الدولية  ومنظمـة الرؤيـة   

 األتر واهلدل األتر. العاملية  واال اد الدو  جلمعياع الصليك
 

 مبادرة املستشفياع اآلمنة  

  املؤمتر العامل     لقت منظمة الصحة العاملية اط ـار الشـامل للمستشـفياع اآلمنـة       - 63
مروـق   ٤ 000دلـدا قيلمـت سـدمة  كاـر مـن       ٧9الذح واض  دناء علو اطبازاع اليت حققاا 

امنة وقادرة علـو  داء مااماـا    وقـاع     صح  ونفذع اجراءاع ملموسة جلعل املستشفياع
اللوارر. ومن املتوق   ن يؤدح ذلـك اط ـار  داطضـاوة اىل اصـدار اللبعـة الاانيـة مـن مؤشـر         
ســدمة املستشــفياع  دورا حيويــا   متكــني البلــدان مــن  قيــق هــدف ا ــار ســينداح املتعلــق   

 دماع األساسية.دامد من ال رر امللحق داهلياكل األساسية اميوية وتعلل اا
 

 “  متحدون للصمود   وج  الكوارث”مبادرة   
اشـراا القلـا  ااـاص   ا ـار     “ متحدون للصمود   وج  الكوارث”تؤيد مبادرة  - 6٤

سينداح وتوضح الدور الذح يقوم د  قلا  الت مني   جمـال ادارة املخـا ر و ملـاا و  جمـال     
االستامار املؤسس   وذلك متشيا مـ  الـرؤى اامـ  للقلـا  ااـاص مـن  جـل دنـاء مسـتقبل          

ت دصـياغتاا شـراكة القلـا  ااـاص للحـد مـن  ـا ر الكـوارث         قادر علو الصمود  اليت قامـ 
مبكتك األمم املتحدة للحد من  ا ر الكوارث. ومتال مبادرة التنامـاع قلـا  التـ مني منتـدى      
يقوم وي  العاملون   قلـا  التـ مني دـدور القيـادة مـن اـدل اجـراءاع ملموسـة تشـمل ادارة          

شراكاع و  ر اطوصاح الـيت تـدعم امـد مـن  ـا ر      املخا ر ومنتجاع الت مني واالستامار وال
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الكوارث والتكيُّف م  تغيُّر املناخ والتخفيـف مـن اثـاره واطدمـاج املـا  واالسـتامار املسـتدام        
 واملساءلة والشفاوية.  

 
 اطنذار املبكر والت هك   

كـر املتكاملـة   ف  ديد اماجة اىل مبادرة دولية ترم  اىل تعنين ونشـر نظـم اطنـذار املب    - 65
والشاملة لعدة  ا ر  والـيت تشـكل جـنءا ال يتجـن  مـن اجلاـود الـيت تبـذهلا البلـدان مـن  جـل            
ختفيف تعرضاا للمخا ر والتكيف م  تغـري املنـاخ  وذلـك   احـدى الغايـاع الـواردة ضـمن        

النيـادة ددرجـة كـبرية   مـا هـو متـواور مـن نظـم اطنـذار          ”ا ار سينداح والـيت ياتـواو منـاا    
املبكر داملخا ر املتعددة ومن املعلوماع والتقييماع عن  ا ر الكـوارث و  امكانيـة اسـتفادة    

وهـذا يؤكـد الللـك علـو اط ـار العـامل  للخـدماع املناايـة.         “. 2030النا  هبا  لول عام 
ــة        ــدورة امادي ــة ســتللق   ال ــادراع دولي ــو صــياغة مب ــة وشــركاؤها عل ــدول املعني وتعمــل ال

متر األ راف   اتفاقية األمم املتحدة اط ارية دشـ ن تغـري املنـاخ  الـيت سـتعقد        والعشرين ملؤ
دــاري    -  وذلــك مــن اــدل درنــامج عمــل ليمــا  2015دــاري    كــانون األول/ديســمرب 

الذح ي لل  د  مكتج م  رئاست ْ  دريو وورنسا ملـؤمتر األ ـراف و مانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة       
  ف   ايـ   لـاء العــامل   201٤كـانون األول/ديســمرب   2٤املنـاخ. و    اط اريـة دشـ ن تغــري  
سنواع علو حدوث كارثة تسونام    احمليط اهلندح  الـيت  سـفرع    10احياء ذكرى مرور 
شـخص  ودمـرع جمتمعـاع سـاحلية   شـن  لـاء اسـيا و          200 000عن وواة  كاـر مـن   

حرز   نظـم اطنـذار املبكـر و  توعيـة اجلماـور       جناء من  وريقيا. و  حني  ن تقدما كبريا   
وتاقيف   تاربز حوادث تسـونام  الـيت وقعـت الحقـا   اليادـان ودلـدان احملـيط اهلـادر ضـرورة          

 مواصلة  سني ذلك.
 

 اليوم الدو  للحد من الكـوارث    
د لفترة اام  سنواع  ركن االحتفـال دـاليوم الـدو  للحـ    “ تلة الناو ”  ا ار  - 66

علو دور األشخاص املسـنني   دنـاء القـدرة علـو الصـمود  مـام        201٤من الكوارث   عام 
 ثــار اليــوم الــدو  االهتمــام داألشــخاص  “ الصــمود  يلــة اميــاة  ”الكــوارث. و ــت شــعار  

مديــني تغريــدة علــو موقــ    ٤.5املســنني كجاــاع واعلــة   الصــمود  وولــدع هــذه امملــة  
ــ  الرا   ــاون م ــويتر. ودالتع ــة ملســاعدة املســنني )   ت ــة الدولي ــت HelpAge Internationalدل (   جري

دراستان استقصائيتان عن التقدم   السن وختفيف  ا ر الكوارث. والصـت الدراسـتان اىل   
 ن األشــخاص املســنني لــديام قــدراع طعــداد  نفســام ملواجاــة الكــوارث  وجيــك زيــادة          

  سيســلط 2015الكــوارث. و  عــام اشــراكام   وضــ  االــط اتتمعيــة لتخفيــف  ــا ر  
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اليوم الدو  ال وء علو االستفادة من املعـارف التقليديـة واألصـلية واحملليـة   جمـال امـد مـن        
الـيت ركـنع   السـادق علـو األ فـال والنسـاء       “ تلـة النـاو   ” ا ر الكوارث  وسيكمل 

 والفتياع واألشخاص ذوح اطعاقة واملسنني.
 

 ساساكاوا للحد من الكوارث  جائنة األمم املتحدة   
يــدعو ا ــار ســينداح اىل صــياغة  دواع وعالــة لتوعيــة اجلماــور وتاقيفــ   ويــذكر مــن  - 6٧

ــا د و ــل املمارســاع        ــاا جــائنة ساســاكاوا للحــد مــن الكــوارث. وتشــكل اجلــائنة اعتراو دين
الفـائنة  ودالتفكري االدتكارح ويما يتعلق دامد من  ـا ر الكـوارث. وقـد ف ااتيـار الشخصـية      

اليت دذلتاا  مبـا   ذلـك   “ اجلاود الفردية املؤثرة واملتواصلة”من  جل  2015داجلائنة   عام 
 ثدث عقود من التدري  والبحوث اليت  بعت سياساع امد من  ا ر الكوارث.  

 
 االستامار الواع  مبخا ر الكوارث    

كوارث   مقر األمـم املتحـدة   ( للحد من  ا ر الR!SEمنذ  ن انللقت مبادرة راين ) - 68
مؤسساع وارية وحكوماع ومنظمـاع غـري حكوميـة وشـبكاع      10  قامت 201٤  عام 

علمية داالن مام الياا دصفتاا جااع شـريكة واعلـة  و دـاطعراب عـن ت ييـدها هلـا. و  عـدة        
مناســباع نظمــت   شــن  لــاء األمــريكتني واســيا و ورودــا  جــرع تبــادالع دــني املــدن           

كومــاع واملؤسســاع التجاريــة واملســتامرين والوكــاالع الدوليــة وااــرباء   جمــال ادارة   وام
 ا ر الكوارث  ودد ع األنشلة امللموسة علو الصعد احملل  والو ا والعامل . وتسـتند هـذه   

 ا ر الكوارث   اجلمـ  دـني املؤسسـاع    من املبادرة اىل  عمال شراكة القلا  اااص للحد 
كومـاع واألوسـا  األكادنيـة واتتمـ  املـدمب والقلـا  ااـاص مـن  جـل جعـل           التجارية وام

 االستاماراع العامة واااصة استاماراع واعية مبخا ر الكوارث.
وتواصلت اجلاود الرامية اىل ادماج  ـا ر الكـوارث   النظـام املـا  و  جمـال صـن         - 69

القراراع االقتصادية. وت م املبادرة ائتدوـا مـن املؤسسـاع احملاسـبية وكيانـاع قلـا  التـ مني        
وجااع تنظيم القلا  املا  ووكاالع التصنيف االئتمامب واجلاـاع الرائـدة   العلـوم  وهـ      

ــن القــدرة علــو اســتيعاب     هتــدف اىل ا الســتفادة مــن امــد مــن  ــا ر الكــوارث دواســلة تعني
الصــدماع املاليــة وامفــاا علــو االســتقرار االقتصــادح وتشــجي  القواعــد التنظيميــة املدئمــة.   

و  املـؤمتر   201٤ودعد عر  املبادرة   مؤمتر قمة األمم املتحـدة املعـا دـتغري املنـاخ   عـام      
اا التنامـاع  منـاا التنامـاع قلـا  التـ مني  دـ ن يـتم ادمـاج االعتبـاراع          العامل   ق لعـت دشـ   

املتعلقــة مبخــا ر الكــوارث واملنــاخ   ايــ  و ــاع األصــول  ومب ــاعفة االســتاماراع الواعيــة  



A/70/282 
 

 

15-13043 23/26 

 

دليون دوالر  لول الدورة اماديـة والعشـرين ملـؤمتر     8٤مبخا ر الكوارث واملناخ مرتني لتبلر 
 .2020دليون دوالر  لول عام  ٤20شر مراع لتبلر األ راف  وم اعفتاا ع

 
 عملياع تقييم االحتياجاع دعد وقو  الكوارث    

  ا ــار الشــراكة الادثيــة األ ــراف دــني اال ــاد األورويب والبنــك الــدو  واألمــم          - ٧0
املتحدة     لقت  ثناء املـؤمتر العـامل  مناجيـة تقيـيم االحتياجـاع دعـد وقـو  الكـوارث ودليـل          
انشاء   ر االنتعاا من الكوارث. وادل الفتـرة املشـمولة دـالتقرير  ف االنتـااء مـن عمليـاع       
تقييم لدحتياجاع دعد وقـو  الكـوارث للـت الـط انعـاا مفصـلة قائمـة علـو القلاعـاع          
واملنا ق وت ـمنت التكـاليف واسـتراتيجياع التنفيـذ واجلـداول النمنيـة ويمـا يتعلـق داالنفجـار          

ادو وريدح  والفي ـاناع   مـدوح وموزامبيـق  والنلـنال الـذح وقـ    نيبـال         الربكامب   ك
واطعصار املدارح الذح ضرب وانواتو  وتفشـ  مـر  ايبـوال   غـرب  وريقيـا   ح   غينيـا       
وليربيا وسـرياليون. وتسترشـد دـرامج اطنعـاا امكوميـة واملتعـددة األ ـراف الواسـعة النلـاذ          

 دنتائج تلك العملياع.  
 

 الفريق االستشارح العلم  والتقا   
 ثناء املؤمتر العامل    قيمت شراكة علمية وتقنيـة مـن  جـل تنفيـذ ا ـار سـينداح  دنـاء         - ٧1

علو  عمال الفريق االستشارح العلم  والتقا  ومبا يشـمل اـرباء وعلمـاء مـن ايـ  املنـا ق.       
يـة والتقنيـة امكوميـة  و غـري     وستكون هـذه الشـراكة مفتوحـة ألهـم املعاهـد واملنظمـاع العلم      

امكومية  واألمـم املتحـدة  ومراكـن األ ـاث  والشـبكاع واملنتـدياع الـيت ستسـتجيك لنـداء          
ــم        ــال العلـ ــاون   جمـ ــراكة التعـ ــؤمتر األول لشـ ــياعقد املـ ــينداح. وسـ ــار سـ ــذ ا ـ ــنام دتنفيـ االلتـ

 .2016والتكنولوجيا    وائل عام 
  

  ا ر الكوارث  من متويل مكتك األمم املتحدة للحد  -سادعا  
 ـا ر  مـن    حدد مكتك األمـم املتحـدة للحـد    2015-201٤دالنسبة لفترة السنتني  - ٧2

مليـون دوالر  مـ  احتمـال  ن     ٧0الكوارث احتياجات  من املوارد الدزمة للقيام د عمال  مببلر 
   صـدر  201٤  تشرين الاـامب/نوومرب  مليون دوالر. و 80تنيد هذه االحتياجاع لتصل اىل 

مليــون دوالر لفتــرة  80املكتــك مســتجداع متويلــ  الــيت ت ــمنت احتياجــاع شــاملة قــدرها    
  وضمت تنظيم منتدياع اقليمية للحد مـن  ـا ر الكـوارث  وعلـو     2015-201٤السنتني 

 وج  ااصوص  تنظيم املؤمتر العامل   مبا   ذلك عمليت  التح ريية.
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ل السـنواع العشـر املاضــية  ت ـاعفت التربعـاع املقدمــة اىل املكتـك  كاـر مــن       واـد  - ٧3
جاـة. وعلـو الفيـة األزمـة      28جاـة اىل   19 رد  مـراع  وارتفـ  عـدد اجلاـاع املالـة مـن       

االقتصــادية العامليــة وتقلــص مينانيــاع املعونــة  يشــري هــذا االرتفــا  اىل األمهيــة الــيت تكتســياا   
  عمال املكتك.

جــل  قيــق منيــد مــن القــدرة علــو التنبــؤ دالتمويــل وتعنيــن اســتقراره وحســن   ومــن   - ٧٤
اتفاقــا متعــدد الســنواع. وتواصــل  11ادــرام  2015-201٤توقيتــ   ف اــدل وتــرة الســنتني 

العمل كذلك من  جل امصول علـو زيـاداع   التمويـل غـري املخصـص علـو  سـا  متعـدد         
 السنواع حياما  مكن.

سـينداح  ونظـرا ل ـرورة اطسـرا    تنفيـذه  تتواصـل اجلاـود         وعقك اعتمـاد ا ـار   - ٧5
  اعتروــت اجلمعيــة 201٤الراميــة اىل اــ  األمــوال الدزمــة مــن التربعــاع. ودالفعــل    عــام 

دتنايـد الللـك علـو املكتـك وداماجـة اىل تنويـده مبـوارد اضـاوية          69/219العامة   قرارهـا  
الوقت املناسك  و لبـت اجلمعيـة اىل األمـني العـام  ن يقـدم      وثادتة نكن التنبؤ هبا وتقدَّم ل    

توصـــياع تت ـــمن ايـــاراع دشـــ ن متكـــني املكتـــك مـــن  ن يقـــوم دالتنســـيق الفعـــال لتنفيـــذ   
 سينداح. ا ار
غري  ن  مـن احملتمـل  ال يكفـ  االعتمـاد علـو املـوارد ااارجـة عـن املينانيـة   تنسـيق            - ٧6

رار الصعوداع   ا   موال نكن التنبؤ هبـا وثادتـة وتقـدَّم    تنفيذ ا ار سينداح دالنظر اىل استم
  الوقت املناسك عن  ريق التربعاع وقـط. واملينانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة تغلـ  تكـاليف        

. ومن  جـل تعنيـن قـدرة املكتـك دشـكل مسـتقر ونكـن التنبـؤ دـ            1-وايفة واحدة درتبة مد
اء   زيـادة املـوارد املرصـودة للمكتـك   املينانيـة      ستدعو ال رورة اىل  ن تنظر الدول األع ـ 

 الربناجمية العادية املقررة.  
  

 االستنتاجاع والتوصياع   - ثامنا 
مؤمتر األمم املتحدة الاالا املعا دامد مـن  ـا ر الكـوارث وعمليتـ  التح ـريية       نال  - ٧٧

نقلـة  ـول    2030-2015 ووثيقت  ااتامية وا ار سينداح للحد من  ا ر الكوارث للفترة
 ويما يتعلق دالكيفية اليت جيك هبا معاجلة الكوارث و سباهبا   املستقبل.

ويفتــتح ا ــار ســينداح اآلن مرحلــة جديــدة  وتت ــمن رســائل  الرئيســية مــا يلــ :           - ٧8
 ويل ةور التركين األساس  مـن ادارة الكـوارث اىل ادارة املخـا ر  )ب( ضـرورة وضـ        ) (

وتنفيذ سياساع وصكوا قلاعية تشمل االستاماراع علو الصـعد احمللـ  والـو ا واطقليمـ      
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والعامل    يا متن  تلـك السياسـاع والصـكوا   حـد ذاهتـا نشـ ة  ـا ر جديـدة و ـد مـن           
القــدرة علــو الصــمود  )ج( ضــرورة وضــ  منــاذج تعاونيــة جديــدة    املخــا ر املوجــودة وتعــنز

 تشمل  صحاب املصلحة   القلاعني العام واااص و  التعاون الدو .
ولن يتحقق امد من  ا ر الكوارث مبجرد تنفيذ ا ار سينداح  دل من اـدل تنفيـذ    - ٧9

املنــاخ واطغاثــة مــ  تفســريها  ايــ  الصــكوا املتصــلة دالتنميــة املســتدامة والنمــو والبي ــة وتغــري
حسك الناج الـذح حـدده ا ـار سـينداح  ومـ   مـل ايـ   صـحاب املصـلحة قسـلام مـن            
املسؤولية. ول ن كانت املسؤولية الرئيسية عن امد من  ا ر الكوارث تق  علو عـاتق الدولـة   

حاب وايــ  مؤسســاهتا  وإاــا تســتلنم مشــاركة اتتمــ  د ســره و ديــد مســؤولياع ايــ   صــ
املصلحة دوضوح. واا و  للمساءلة عن انشاء املخـا ر  اىل جانـك الكـوارث  هـو   حـد      
ذات  النداء املتفق علي  الذح   لق  ا ار سينداح  ومتاـل األعمـال املسـتمرة الـيت تقـوم هبـا جلنـة        
القانون الـدو  ويمـا يتعلـق  مايـة األشـخاص   حـاالع الكـوارث مسـامهة دالغـة األمهيـة             

 االواه. ذلك
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دشــ ن امــد مــن  ــا ر الكــوارث ومتويــل التنميــة والتنميــة املســتدامة وتغــري املنــاخ. وســيكون   
االتساذ   التنفيذ ضروريا وسيشكل  ديا رئيسيا سـيتللك حسـن النيـة والتعـاون دـني ايـ        

املصلحة  سواء كـانوا ينتمـون اىل القلـا  العـام  و ااـاص. وتتـيح األعمـال اجلاريـة          صحاب 
الراميــة اىل وضــ  مؤشــراع لقيــا  التقــدم احملــرز   تنفيــذ الصــكوا الــيت ســتتم صــياغتاا       

 املستقبل ورصة لتعنين ذلك االتساذ.
ماـل املنتـدى   وستكتس  اليـاع التعـاون القائمـة   جمـال امـد مـن  ـا ر الكـوارث           - 81

العامل  للحد من  ـا ر الكـوارث واملنتـدياع اطقليميـة والو نيـة   مهيـة دالغـة   دعـم اتسـاذ          
صـــياغة وتنفيـــذ السياســـاع واملمارســـاع   ايـــ  القلاعـــاع  و  رصـــد اواهـــاع  ـــا ر  
الكوارث. وسيكون تكامل  دائاـا ومـداوالهتا مصـدرا هامـا للمعلومـاع نكـن  ن تسـتند اليـ          

 ع اهلي اع اطدارية التادعة لألمم املتحدة وتوجيااهتا دش ن السياساع.مداوال
وسيتم تنقيح الـة عمـل األمـم املتحـدة للحـد مـن  ـا ر الكـوارث مـن  جـل زيـادة             - 82

القــدرة علــو التحمــل  يــا تشــمل توقعــاع منظومــة األمــم املتحــدة دشــ ن تقــدمي الــدعم اىل    
ــذ   ــدول و صــحاب املصــلحة اآلاــرين   تنفي ــك األمــم     ال ــن مكت ا ــار ســينداح  وســيتم تعني

 املتحدة املعا دامد من  ا ر الكوارث من  جل تلبية تلك التوقعاع.
 وعلو ضوء ما سبق ذكره  يوص و مبا يل : - 83
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ادل السنواع الادث املقبلة  تقـوم الـدول عـرد املمارسـاع املتعلقـة دـإدارة        ) ( 
تلك املخا ر ولتحديد الو  األسا  مـن  جـل تقيـيم     ا ر الكوارث وتو  األولوية لتقييم 

 اواهاهتا 
اــدل الســنواع اامــ  املقبلــة  تــو  الــدول األولويــة لوضــ  سياســاع           )ب( 

ــ         ــك مبشــاركة اي ــن  ــا ر الكــوارث  وذل ــة للحــد م ــة وةلي واســتراتيجياع والــط و ني
  صحاب املصلحة 

اآلليـاع الو نيـة املعنيـة دامـد     تو  الدول االعتبار الواجـك طنشـاء  و تعنيـن     )ج( 
من  ـا ر الكـوارث  ماـل املنتـدياع الو نيـة للحـد مـن  ـا ر الكـوارث  وذلـك علـو ضـوء             

 ااصائص الواردة   ا ار سينداح 
ــل املفتــوح         )د(  ــدو  العام ــق ااــرباء امكــوم  ال ــدول دفعاليــة   وري تشــارا ال

 امد من  ا ر الكوارث الع وية املعا داملؤشراع واملصللحاع ذاع الصلة د
تنظـر الــدول   مؤشــراع  ــا ر الكـوارث ضــمن الــنظم ذاع الصــلة لقيــا     )هـ( 

  و   هــداواا  و  تغـري املنــاخ   2015التقـدم احملـرز   الــة التنميـة املســتدامة ملـا دعــد عـام      
 وغري ذلك من الصكوا ذاع الصلة 

للتقـدم احملـرز   تنفيـذ ا ـار     ت   الدول   اعتبارها االستعراضـاع الدوريـة    )و( 
سينداح   سياذ عملياع املتادعة املتكاملـة واملنسـقة املتعلقـة دـاملؤمتراع ومـؤمتراع القمـة الـيت        
تعقدها األمم املتحدة  و  املداوالع ذاع الصلة اليت جيرياا اتل  االقتصـادح واالجتمـاع     

ى كـل  ردـ  سـنواع  واملنتـدى     مبا   ذلـك دوراع االسـتعرا  الشـامل للسياسـاع الـيت وـر      
 السياس  الروي  املستوى للتنمية املستدامة 

تعنز الدول التعاون الـدو  وتتـيح وسـائل التنفيـذ مـن  جـل مسـاندة البلـدان          )ز( 
الناميـة   تنفيـذ ا ـار سـينداح  وااصـة   تقيـيم  ـا ر الكـوارث و ديـد الـو  األسـا             

السـياذ  وضـ  دـرامج للمسـاعدة اطمنائيـة الانائيـة        لتقييم اواهاع  ا ر الكـوارث  و  ذلـك  
 واملتعددة األ راف تتسم دوعياا دتلك املخا ر 

تنظــر الــدول   زيــادة تربعاهتــا املاليــة الــيت تقــدماا اىل الصــندوذ االســت مامب    )ح( 
ان لدستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  و  زيادة املينانيـة الربناجميـة العاديـة املقـررة ل ـم     

 الدعم املناسك التوقيت واملستقر واملمكن التنبؤ د  لتنفيذ ا ار سينداح.
 


