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 الدورة الثالثة والسبعون
 )ج( من جدول األعمال املؤقت* 20البند 

 مستدامة: الحد من مخاطر الكوارثالتنمية ال
  

 2030-2015مخاطر الكوارث للفترة  تنفيذ إطار سنداي للحد من  
 

 تقرير األمين العام  
 

 موجز 
يقدِّم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار ســـــــــــــــنداا لوحد من  اطر ال وار   
. ووفقا لقرار ايم ية ال امة 72/218، حســـا ما طوبتجل ايم ية ال امة يف قرارها 2030-2015لوفرتة 
، يتضــــــــــمن التقرير عيضــــــــــا فرعا عن اااة إجراةاآ عاملية ف الة مل اية ومار  اهرة النينيو. ومنذ 71/227
، عنشـ  هي   عامل  لوسـياسـاآ  دو توجيجل الت ام  احل امد من  اطر ال وار  والتنمية 2015عام 

د من البودان، عو ه  يف سبيوها لوضع، اسرتاتيجياآ املستدامة والت يف مع تغري املناخ. وقد وضع ال دي
وطنية وحموية من عج  امد من  اطر ال وار  لتحقيق الغاية ال املية )ه( من إطار ســــــــــنداا، املتم وة يف 
الزيادة ادرجة كبرية يف عدد البودان اليت لديها اسرتاتيجياآ وطنية وحموية لوحد من  اطر ال وار  حبوول 

  .2020عام 
ومي ن القيـام اـاملزيـد لفســـــــــــــــتفـادة من عوااـد امـد من  ـاطر ال وار  من عجـ   قيق عهـداو  

التنمية املســــــــــتدامة. وهناب حاجة إ  اذل جهود متضــــــــــافرة لدعم ت ام  اســــــــــرتاتيجياآ امد من  اطر 
إ  ال وار  مع اســـــــــــــرتاتيجياآ التنمية املســـــــــــــتدامة والت يف مع تغري املناخ. ولتحوي  ا ســـــــــــــرتاتيجياآ 

إجراةاآ، مثة حاجة إ  عدواآ مصــــــــــــممة حســــــــــــا ا حتياجاآ لتموي  امد من  اطر ال وار  وقدر 
 عكرب من ا ست ماراآ الواعية ااملخاطر من قب  القطاعحل ال ام واخلاص.

وتــــدمك ال يــــانــــاآ عوة نطــــات من ومــــة األمم املتحــــدة امــــد من  ــــاطر ال وار  يف عطرهــــا  
من عج  تقدمي حزمة شـــــاموة من الدعم إ  الدول األعضـــــاة ةشـــــيا مع  طة ا ســـــرتاتيجية وه  تت اتف 

عم  األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  من عج  زيادة القدرة عوة مواجهتها: حنو إرســــــــاة  ك وا  
 ااملخاطر ومت ام  إزاة التنمية املستدامة.

 

 * A/73/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/218
https://undocs.org/ar/A/RES/72/218
https://undocs.org/ar/A/RES/71/227
https://undocs.org/ar/A/RES/71/227
https://undocs.org/ar/A/73/150.
https://undocs.org/ar/A/73/150.
https://undocs.org/ar/A/73/150.
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 لحالة فيما يتعلق بمخاطر الكوارثا - أوال 
جيا عن ي ون امد من  اطر ال وار  يف صــــــميم اســــــرتاتيجياآ التنمية املســــــتدامة والســــــياســــــاآ  - 1

ا دم ترب عا عحد  2030ا قتصادية إةا عرادآ البودان الوفاة اا لتزام الوارد يف  طة التنمية املستدامة ل ام 
، 2030-2015ة  وف الركـا. ويرت ز هـذا الطموإ إ  إطـار ســــــــــــــنــداا لوحــد من  ـاطر ال وار  لوفرت 

ســـــــيما عشـــــــد  و الذا يدعو إ  إيفة اهتمام  اص لألشـــــــخاص املتضـــــــررين من ال وار  عك ر من  ريهم، 
 النــاف فقرا. وقــد عحرز تقــدم كبري يف تنفيــذ إطــار ســــــــــــــنــداا منــذ عن اعتمــدتــجل الــدول األعضــــــــــــــــاة يف وةار/

. ول ن فيما يت وق 2030 . ويطغة  ك وا  ااملخاطر اصــــــــــــــورة تدرجيية عوة تنفيذ  طة عام2015 مارف
اال ديد من عشد اودان ال امل فقرا وم  م اجملتم اآ األك ر ض فا،   تزال ال وار  ت  س مسار امل اسا 

 اإلمنااية وتقوض القدرة عوة الصمود وتفاقم عدم املساواة و د من وفات النمو ا قتصادا.
ل وار  تقدير قيمة األصــــول املوجودة يف ومي ن من  فل اســــتخدام النماةج ا حتمالية ملخاطر ا - 2

املناطق امل رضــة لوخطر ودرجة ضــ فها مســاس املتوســ  الســنوا لوخســاار الناثة عن ال وار  يف ك  اود. 
ومي   هذا املتوس  املبوغ الذا يت حل عن خيصصجل البود ك  سنة لتغطية ت اليف ال وار  يف املستقب . وعند 

االناتك احملو  اإلثايل، من الواضـــن عن املخاطر ترتكز يف البودان املنخفضـــة  مقارنة متوســـ  اخلســـاار الســـنوية
الد   واملتوسـطة الد  ، و  سـيما الدول ايزرية الصـغرية النامية )ان ر ايدول عدنا (. ويقدر البنل الدويل 

 ر من ويت رض الفقراة لأل طـــار عك .(1)مويون شــــــــــــــخق إ  ارامن الفقر كـــ  عـــام 2٦عن ال وار  تـــدفع 
 ريهم، ويفقدون حصـــــــــــــــة عكرب من لتو اام عندما     ا ال وار ، وميتو ون شــــــــــــــب اآ عمان حمدودة 

وك ريا ما تتضـــرر النســـاة واألطفال واألشـــخاص الذين ي يشـــون يف  .(1)ويتوقون قدرا عق  من الدعم املؤســـســـ 
 اين(.، املرفق ال ٦٩/283عوضا  هشة عك ر من  ريهم )ان ر قرار ايم ية ال امة 

 
 (2)متوسط الخسائر السنوية بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

 

 
الــقــيــمــــــــة املــ ــرضــــــــــــــــــــــة 

  متوس  اخلساار السنوية  لومخاطر
 متوس  اخلساار السنوية/

 الناتك احملو  اإلثايل

 فئة البودان
مبــــــــــــــفيــــــــــــــحل دو راآ 

 الو ياآ املتحدة
مبـــــــفيـــــــحل دو راآ 
 النسبة املئوية املئويةالنسبة  الو ياآ املتحدة

 8،٤٩1 ٤،508 7 712 1 710 ٦10 عق  البودان منوا       
 17،15٤ 5،2٦2 11 8٤0 2 250 05٩ الدول ايزرية الصغرية النامية
 ٤،1٦2 1،٦٤5 3 3٤٦ 2 03٤ 1٦٦ البودان النامية  ري الساحوية
 8،0٦٤ 2،٤٦0 1٦ ٩1٩ ٦ 878 0٤٩ البودان املنخفضة الد  

األدىن من البوـــــــدان  الشـــــــــــــــر ـــــــة
 ٦،٦٩8 2،117 30 352 1٤ 337 082 املتوسطة الد  

الشـــــــــــــــر ــــــة األعوة من البوــــــدان 
 3،٤18 1،117 ٦7 ٩8٤ ٦0 8٦0 ٩08 املتوسطة الد  

 3،٦3٩ 0،8٦8 1٦٩ ٦50 1٩5 550 ٦73 البودان ةاآ الد   املرتفع
__________ 

 (1) Stephane Hallegatte and others, Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural 

Disasters, Climate Change and Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2017). 

 (2) United Nations, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction Atlas: Unveiling Global Disaster 

Risk (Geneva, 2017). 
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ة عن ال وار  عوة مدى األشــــــــــهر الناثوعوة الصــــــــــ يد ال امل ، اســــــــــتمر ا  ا  التنازيل لووفياآ  - 3
وتشري التقديراآ إ  عن  .(3)املاضية، يف ححل استمر تزايد اخلساار ا قتصادية الناثة عن ال وار  12 الـــــــــــــــ

كانت من ععوة اخلســــاار اليت   2017اخلســــاار ا قتصــــادية الســــنوية اليت عزيت إ  األ طار الطبي ية يف عام 
واســترمر موســم األعاصــري األطوســية انســبة كبرية من اخلســاار  .(٤)دو ر اويون 33٤ســجوت، حيجت  اوزآ 

 ،(3)اويون دو ر يف ثيع عحناة منطقة البحر ال ارييب 22٩ا قتصــــــادية، إة تســــــبا يف عضــــــرار اوغت قيمتها 
مويون  18.8 ، شــرد2017ويف عام  .(5)اوقو  ســتة ععاصــري كربى متتالية مل يســبق لا م ي  يف موســم واحد

 .(٦)مويون شخق شردوا من جراة النزا  11.8ق ُجدد دا ويا من جراة ال وار ، مقارنة اـ شخ
ايد عن النطات ال ام  ملخاطر ال وار   ري م روو عموما. واخلســــــاار املباشــــــرة لو وار  ععوة  - ٤

من ا  ري من األرقــام املبوغ عنهــا عوة الصـــــــــــــــ يــد الــدويل. ويف ال ــديــد من البوــدان،   يوجــد مــا ي ف  
امل ووماآ املصـــنفة عن األماكن اليت توجد فيها  اطر ال وار  حاليا، واألماكن اليت تر ذ االنشـــوة فيها، 
وال يفية اليت تتفاع   ا األ طار املتتالية وال يفية اليت ســـــــــيشـــــــــ    ا تغري املناخ  اطر ال وار . ومي ن 

هم  اطر ال وار  جبميع عا ادها، عن يسهم من إطار سنداا، اشرن ف 1لوتقدم احملرز يف  قيق األولوية 
 يف سد هذ  الفجوة.

وما هو م روو عنجل   مي ن  قيق التنمية املســـــــــــــــتدامة من  فل الدوراآ املت ررة من ال وار   - 5
والتصـــــدا لا والت ايف منها. ولضـــــمان عدم ترب األشـــــخاص األك ر تر را عن الركا  وف الركا، جيا 

لوحد من املخاطر القاامة فحســـــــــــا، ا  عيضـــــــــــا لوقف نشـــــــــــوة  اطر جديدة.  اااة إجراةاآ اآلن ليس
ويت حل عن تقرتن التدااري الي وية الرامية إ  امد من  اطر ال وار  اتدااري  د من الضــــ ف ا قتصــــادا 
وا جتمـــاع  والبيئ  ومن الت رض لو وار ، مبــا يف ةلــل تــدااري انـــاة القـــدرة عوة الصـــــــــــــــمود اليت ة ن 

م اآ امل رضـــــــــــــــة لومخاطر من مقاومة ترمري ال وار  احملدودة املت ررة. وينبغ  عن يشـــــــــــــــ   امد من اجملت
 اطر ال وار  عولوية االنســــــــبة يميع ايهاآ الفاعوة والقطاعاآ واملؤســــــــســــــــاآ ال اموة من عج   قيق 

 التنمية املستدامة والشاموة لوجميع.
 

من مخاطر الكوارث والخطط واألطر  تحقيق االتساااب بين إطار ساانداي للحد - ثانيا 
 المتفق عليها عالميا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة

ولن تتحقق نتااك إطار ســــــــــنداا  يتســــــــــم امد من  اطر ال وار  ارنجل شــــــــــام  ل دة قطاعاآ. - ٦
واتفات ااريس اشـــــــــــــــرن تغري املناخ و ري ا من ا تفاقاآ  2030من  فل تنفيذ متســـــــــــــــق خلطة عام  إ 

مية الدولية ةاآ الصـــــــــــــــوة. وجيرا ال م  حاليا من عج   قيق ةلل من  فل التحوي  املشـــــــــــــــرتب ام و 
 لومخاطر، ووضع توجيهاآ اشرن رسم السياساآ الوطنية املت اموة وتنفيذها والرصد املشرتب.

 
__________ 

 (3) Catholic University of Louvain, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, “Natural disasters 

in 2017: lower mortality, higher cost”, CRED Crunch, issue No. 50 (March 2018). 

 (.2018ةوز/يوليجل  27)اطوع عويجل يف  www.emdat.beان ر  (٤) 

 (5) United States of America, National Oceanic and Atmospheric Administration, “Extremely active 2017 

Atlantic hurricane season finally ends”, 30 November 2017. 
لومزيد من امل ووماآ عن ترمري ال وار  األ رية، ان ر تقرير األمحل ال ام عن الت اون الدويل اشرن تقدمي املساعدة اإلنسانية  (٦) 

 راا ال ال ة والسب حل.يف ميدان ال وار  الطبي ية، من مرحوة اإل امة إ  مرحوة التنمية املقرر تقدميجل إ  ايم ية ال امة يف دو 
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السااااااااعي إلى تنفيذ متسااااااااق ومتعاىااااااااد إلطار ساااااااانداي على نطاب جمي  الخطط وأطر  - ألف 
 المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدوليالسياسات العامة 

، الدول عوة مواصـــــــــــــوة إعطاة األولوية لوضـــــــــــــع 72/218شـــــــــــــج ت ايم ية ال امة، يف قرارها  - 7
، وفقا لوغاية 2020اسرتاتيجياآ وطنية وحموية شاموة لوحد من  اطر ال وار  ودعم وض ها حبوول عام 

اســــــاآ واخلط  الوطنية القاامة، مبا يف ةلل اخلط  )ه( من إطار ســــــنداا، وت زيز عوججل الت زر مع الســــــي
الوطنية لوت يف مع تغري املناخ. ورحبت ايم ية عيضــــا اايهود الرامية إ  وضــــع مقاييس متســــقة ل اف  

 تدامة والص وب األ رى ةاآ الصوة.مبوجا إطار سنداا وعهداو التنمية املس
عقــدا  2028إ  عــام  2018فرتة من عــام ، ال71/222وععونــت ايم يــة ال ــامــة، يف قرارهــا  - 8

وتشجع  طة عم  األمحل ال ام لو قد عوة . “املاة من عج  التنمية املستدامة”دوليا لو م ،  ت ش ار 
 يا ، وإطار سنداا واتفات ااريس.ا تسات عوة نطات عهداو التنمية املستدامة املت وقة اامل

تما   اص لومجوس ا قتصـــــــــــــــادا وا جتماع  ونوقش ةوي  امد من  اطر ال وار  يف اج - ٩
عوة حنو وا  ااملخاطر وقادر عوة الصمود  2030ومار األعاصري األ رية:  قيق  طة عام ” ت ش ار 
. ويف ا ســتنتاجاآ والتوصــياآ املتفق عويها عوة 2017تشــرين األول/عكتوار  2٤، عقد يف “يف وجهها

تصـــــــــــــادا وا جتماع  امل م اتموي  التنمية، الذا عقد يف الصـــــــــــــ يد ام وم  الدويل ملنتدى اجملوس ا ق
، عقرآ الدول األعضــــــــاة ارن التدااري املالية املتخذة يف إطار تصــــــــدا الن ام الدويل 2018نيســــــــان/عاري  

لو وار   ري كافية وعن مثة حاجة إ   ســـحل ولياآ امد من  اطر ال وار  واناة القدرة عوة الصـــمود. 
الدول األعضـــــــــــــــاة فرقة ال م  املشـــــــــــــــرتكة احل الوكا آ امل نية اتموي  التنمية إ   ويف وقت  حق، دعت

فحق األطر القاامة والن ر يف عفضــــ  املمارســــاآ فيما يت وق اقيام املصــــارو اإلمنااية واملؤســــســــاآ املالية 
املناخ ةاآ الصــــــــــــوة اتنفيذ إدارة املخاطر وطوبت إ  فرقة ال م  مناقشــــــــــــة مســــــــــــرلة الت يف مع ومار تغري 

  .201٩التنمية يف تقريرها يف عام والقدرة عوة مواجهة ال وار  يف ةوي  
ويدعو إطار ســنداا إ  ا ســتفادة من ال وم والت نولوجيا كوســيوة لوتنفيذ وإ  تقدمي الدعم إ   - 10

رة لوحد اســــــرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار  املرت زة عوة األدلة. ونوقش تســــــخري الت نولوجياآ املبت 
ويف  2018من  اطر ال وار  يف ايزة املت وق االت ام  من دورة اجملوس ا قتصــــــــــادا وا جتماع  ل ام 

املنتدى املت دد عصــحاس املصــوحة امل م اتســخري ال وم والت نولوجيا وا ات ار أل راض التنمية املســتدامة، 
او آ عوة زيادة ا ســت ماراآ والقدراآ يف . وتركزآ املد2018الوذين عقدا يف عيار/مايو وحزيران/يونيجل 

جمايل ال وم والت نولوجيا من عج  ت زيز ن م اإلنذار املب ر ووضــــــــــع اســــــــــرتاتيجياآ شــــــــــاموة ومرت زة عوة 
األدلة لوحد من  اطر ال وار  االت زر مع امل ارو احملوية والتقويدية وم ارو الشــــــ وس األصــــــوية. ومي ن 

 البودان منوا يف دعم تول ايهود.نولوجيا ألق  عن يساهم ادة تشغي  مصرو الت 
ويشــــ   توســــيع نطات تطبيق امل ووماآ ايغرافية امل انية إســــهاما هاما يف تنفيذ إطار ســــنداا.  - 11

، اإلطار ا ســـــــــــــرتاتيج  اشـــــــــــــرن امل ووماآ 2018/1٤وعيد اجملوس ا قتصـــــــــــــادا وا جتماع ، يف قرار  
ة اال وار  ااعتبار  دليف تســــــرتشــــــد اجل الدول األعضــــــاة لضــــــمان توافر واخلدماآ ايغرافية امل انية املت وق

م ووماآ و دماآ جغرافية م انية ةاآ نوعية جيدة وإم انية الوصـــــــــــــــول إليها يف ثيع مراح  امد من 
 اطر ال وار  وإداراا. ويف ايزة الرفيع املســــــتوى من ا حتفال االذكرى الســــــنوية اخلمســــــحل ملؤةر األمم 

امل م ااســت شــاو الفضــاة اخلارج  واســتخدامجل يف األ راض الســومية )مؤةر اســت شــاو الفضــاة  املتحدة
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مشـــــــــــــــرو  قرار اشــــــــــــــــرن ، عيــدآ الــدول املشـــــــــــــــــار كــة 2018(، امل قود يف حزيران/يونيــجل 50 + اخلــارج 
دعم لتنفيذ ااعتبار  حمركا لوتنمية املســـتدامة، ععيد التركيد فيجل عوة ضـــرورة ت زيز التنســـيق وتوفري ال الفضـــاة

إطار ســــــــنداا من  فل  ســــــــحل الوصــــــــول إ  البياناآ والبت التحتية الفضــــــــااية، وعوصــــــــت ارن ت تمد  
 ايم ية ال امة.

وتســـــتند اليئاآ املنشـــــرة مبوجا م اهداآ حقوت اإلنســـــان الدولية عيضـــــا إ  إطار ســـــنداا يف  - 12
اة عوة التمييز ضـــــــــــــد املرعة، يف دوراا ل ام مفح ااا اخلتامية وتوصـــــــــــــيااا. وعقرآ الوجنة امل نية االقضـــــــــــــ

( اشـــرن األا اد اينســـانية لوحد من  اطر ال وار  يف ســـيات 2018) 37، توصـــيتها ال امة رقم 2018
تغري املناخ. و فل ا حتفا آ اإحياة الذكرى الســــــــــــنوية الســــــــــــب حل لوجنة القانون الدويل، ن مت الب  ة 

دة يف نيويورب مناســــــــــبة جانبية ملناقشــــــــــة مشــــــــــاريع املواد املت وقة حبماية الداامة ل ولومبيا لدى األمم املتح
األشخاص يف حا آ ال وار ، اليت تضمنت مشاريع املواد املت وقة اامد من  اطر ال وار . وستواص  

 واد يف دوراا ال ال ة والسب حل.ايم ية ال امة مناقشة مشاريع امل
قدر عكرب من ا هتمام لوحد من  اطر ال وار  يف تنفيذ وجرى التشــــــــــديد عوة ضــــــــــرورة إيفة  - 13

عهداو التنمية املســـــــــــــتدامة يف اجتما  املنتدى الســـــــــــــياســـــــــــــ  الرفيع املســـــــــــــتوى امل م االتنمية املســـــــــــــتدامة 
. وع هرآ البودان يف است راضااا الوطنية الطوعية كيف عن ال وار  تقوض التنمية املستدامة 2018 ل ام

ال وار  مي ن عن يدعم  قيق عهداو التنمية املستدامة. وقد  سد ةلل يف اإلعفن وعن امد من  اطر 
الوزارا لومنتدى الســــياســــ  الرفيع املســــتوى، الذا دعت فيجل الدول األعضــــاة إ  زيادة ايهود الرامية إ  

 مية املستدامة الوطنية واحملوية.إدماج امد من  اطر ال وار  يف اسرتاتيجياآ و ط  التن
، الذا سي قد  ت رعاية ايم ية ال امة، 201٩وسيوفر املنتدى السياس  الرفيع املستوى ل ام  - 1٤

وإلاراز اجملا آ  2030فرصــة االغة األ ية  ســت راض مدى إدماج  ك وا  ااملخاطر يف تنفيذ  طة عام 
الســــــياســــــ  الرفيع  اليت يوزم إيفة قدر عكرب من ا هتمام فيها. وســــــي ون من الضــــــرورا اســــــتخدام املنتدى

لضمان عن تغرف الصوة احل امد من  اطر ال وار  وتغري املناخ والتنمية املستدامة  201٩املستوى ل ام 
عوة حنو راســـــن يف تنفيذ واســـــت راض عهداو التنمية املســـــتدامة. ون را ألن هذ  املناقشـــــاآ ســـــتســـــرتشـــــد 

ق الوطنية امل نية اإطار ســـنداا مب را يف اا ســـت راضـــاآ الوطنية الطوعية، من املهم إشـــراب جهاآ التنســـي
عموية ا ســـــت راضـــــاآ الوطنية. وســـــتوفر عيضـــــا مداو آ ونتااك املنتدى ال امل  لوحد من  اطر ال وار  

، الذا ستستضيفجل ح ومة سويسرا وسيقوم م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  201٩ل ام 
تقرير التقييم ، وكذلل 201٩عيار/مايو  17إ   13رتة من االدعوة إ  عقد  وتن يمجل يف جنيف يف الف

، إســــــهاماآ عســــــاســــــية يف املنتدى الســــــياســــــ  الرفيع 201٩ل ام ال امل  اشــــــرن امد من  اطر ال وار  
 .201٩املستوى ل ام 

 
تعزيز االتسااااب في وىااا  ورساااد ساااياساااات واساااتراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث  - باء 

 خ والتنمية المستدامةوالتكيف م  تغير المنا 
من عج  ترثة ا تســــــــــات احل جداول األعمال الدولية إ  ســــــــــياســــــــــاآ واســــــــــرتاتيجياآ وارامك  - 15

مت ـاموـة،  تـاج ال ـديـد من البوـدان إ  الـدعم التقم والـدعم يف جمـال تنميـة القـدراآ فيمـا يت وق اـالنهك 
املشـــــــــرتب عرب األ طار والقطاعاآ. ومي ن املشـــــــــرتكة يمع البياناآ، و وي  املخاطر املشـــــــــرتكة والرصـــــــــد 

ملن ومـة األمم املتحـدة ا ســـــــــــــــتفـادة من قـدرااـا امـاليـة وتوحيـدهـا يف هـذ  اجملـا آ لتزويـد البوـدان اـدعم 
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ثاع  عك ر ف الية من عج  وضــــــــع ورصــــــــد اســــــــرتاتيجياآ التنمية املســــــــتدامة املت ددة القطاعاآ والواعية 
 ااملخاطر واملوجهة حنو الوقاية.

 
 رسد إطار سنداي  

طوا فريق اخلرباة ام وم  الدويل ال ام  املفتوإ ال ضـــــــــــوية امل م ااملؤشـــــــــــراآ واملصـــــــــــطوحاآ  - 1٦
املت وقــة اــامــد من  ــاطر ال وار  إ  م تــا األمم املتحــدة لوحــد من  ــاطر ال وار  تقــدمي الــدعم إ  

فل ن ام لورصـــــــد عوة اإلنرتنت. ويف الدول األعضـــــــاة لقياف التقدم احملرز يف تنفيذ إطار ســـــــنداا من  
، عُطوقت عموية رصــــد إطار ســــنداا يف اون، عملانيا، مع تن يم حوقة عم  2017كانون األول/ديســــمرب 

اشــرن رصــد عهداو إطار ســنداا اا قرتان مع عهداو التنمية املســتدامة. وعُطوق مرصــد إطار ســنداا يف 
ع و وي  البياناآ املصــــــــــنفة. وهو يوفر لودول ، مع إرشــــــــــاداآ تقنية مرفقة اشــــــــــرن ث2018وةار/مارف 

 38األعضاة منصة عوة اإلنرتنت ل اف  عن التقدم احملرز قياسا إ  الغاياآ ال املية السبع واملؤشراآ الـ 
، 13و  11و  1إلطار ســــنداا والغاياآ املت وقة اامد من  اطر ال وار  يف عهداو التنمية املســــتدامة 

 ضع مؤشراآ وطنية مصممة حسا ا حتياجاآ.وكذلل  ياراآ اشرن و 
وي م  مرصـــد إطار ســـنداا عيضـــا مب ااة عداة يســـرتشـــد  ا يف اااة القراراآ الســـياســـاتية الواعية  - 17

اودا اصـــدد تقدمي تقارير  ٤7، كان 2018ااملخاطر، واصـــيق املوارد لووقاية وفقا لذلل. ويف ةوز/يوليجل 
ياناآ الواردة من املرصـــــد مع إدارة الشـــــؤون ا قتصـــــادية وا جتماعية عن طريق املرصـــــد. وجيرا تقاســـــم الب

التاا ة لألمانة ال امة لفسرتشاد  ا يف مداو آ املنتدى السياس  الرفيع املستوى امل م االتنمية املستدامة. 
تشرين  1 حبوول 2017-2015ويطوا إ  البودان  مي  البياناآ املت وقة جبميع الغاياآ ال املية لوفرتة 

لفســـــــــــــــرتشـــــــــــــــاد  ا يف التقييم ال امل  ل دد من ا تفاقاآ ام ومية الدولية يف عام  2018األول/عكتوار 
، واتفــات اـاريس، و طــة عمــ  عديس عاـااـا وإجراةاآ ال مــ  امل جـ   2030، مبـا فيهــا  طــة عـام 201٩

ح ي ة لزيادة عدد البودان اليت  لودول ايزرية الصــغرية النامية )مســار ســاموا(. وهناب حاجة إ  اذل جهود
  .201٩تبّوغ من  فل املرصد لتقدمي حملة عامة دقيقة عن التقدم احملرز عوة الص يد ال امل  حبوول عام 

 
 االستراتيجيات الوطنية للتكيف م  تغير المناخ  

 اطر مي   وضــــــــع اســــــــرتاتيجياآ وطنية لوت يف مع تغري املناخ واســــــــرتاتيجياآ وطنية لوحد من  - 18
فرصة لتحقيق عقصة قدر من الت زر وا ستخدام املشرتب جملموعاآ البياناآ  2020ال وار  حبوول عام 

وتقييماآ املخاطر. و قيقا لذ  الغاية، وضـــــــــــ ت عمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية اشـــــــــــرن تغري املناخ 
ار ســنداا. وميضــ  فريق اخلرباة امل م توجيهاآ اشــرن إدماج تغري املناخ مع عهداو التنمية املســتدامة وإط

ارق  البودان منوا يف إطار ا تفاقية اإلطارية قدما  ذا ال م  ل فالة ا تســــــات احل اخلط  الوطنية لوت يف 
مع تغري املنـاخ وا ســـــــــــــــرتاتيجيـاآ الوطنيـة لوحـد من  ـاطر ال وار . وت  ف ينـة الت ّيف حـاليـا، عوة 

اســـــت شـــــاو كيفية ة ن مؤشـــــراآ إطار ســـــنداا وعموية الرصـــــد من دعم مســـــتوى اخلرباة التقنيحل، عوة 
 راآ الت يف يف إطار اتفات ااريس. ديد عهداو ومؤش

 
 تقييمات المخاطر المتكاملة  

تبحّل الصـــفآ القاامة احل إطار ســـنداا، واخلطة امضـــرية ايديدة، واتفات ااريس، و طة عم   - 1٩
املتزايد اا رتباطاآ احل املخاطر ا جتماعية والبيئية وا قتصادية.  ا عرتاو 2030عديس عاااا و طة عام 
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ويتطوا ةلل اتبا   ك مت ام  ومت دد األ طار وشــــــــام  ل دة قطاعاآ يف تقييم املخاطر وفهما ععمق 
 لوض ف ا جتماع  والبيئ .

ر ال وار  وســـــــــــــــيوفر إطــار عــامل  لتقييم املخــاطر، يقوم م تــا األمم املتحــدة لوحــد من  ــاط - 20
اوضـــــ جل حاليا االتشـــــاور مع  رباة تقييم املخاطر ال املية، اوااة لومصـــــادر املفتوحة عوة اإلنرتنت مي ن عن 
توحـد فيهـا نتـااك تقييمـاآ املخـاطر عرب  توف القطـاعـاآ واأل طـار وت رض يف صـــــــــــــــيغـة قـااوـة لوتطبيق 

املوســـــــــع لأل طار واملخاطر مبا يتماشـــــــــة مع املتبادل. ومبا عن اإلطار ال امل  لتقييم املخاطر يغط  النطات 
إطار ســــنداا، فهو ســــيرتجم تقييماآ املخاطر عرب املناطق ايغرافية والقطاعاآ والنطاقاآ إ  توصــــياآ 
قااوة لوتنفيذ ومقدمة يف الوقت املناسا اشرن اسرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار  والوقاية منها املتاحة 

 لصان   القراراآ.
مؤشـــــــر إدارة املخاطر الذا تتو  زمامجل الوجنة الداامة املشـــــــرتكة احل الوكا آ توصـــــــيفاآ  ويوفر - 21

لومخاطر من املصادر املفتوحة فيما يت وق ااألزماآ اإلنسانية وال وار . وتدعم توصيفاآ املخاطر اااة 
الفاعوة اإلنسانية  القراراآ فيما يت وق االتصدا لألزماآ واإلن اش والوقاية والترها وتستخدمها ايهاآ

واإلمنــاايــة. ويف إطــار توبيــة امــاجــة إ  تقييمــاآ حمويــة لومخــاطر، ي  ف ارنــامك األمم املتحــدة اإلمنــاا  
وم تا تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية حاليا عوة  ريا املؤشــــر عوة املســــتوى دون الوطم. ويتســــم التطبيق 

امامسة لتنفيذ منهجية مشرتكة لتقييماآ املخاطر الت ميو  لذ  األدواآ، من احل عدواآ ع رى، ااأل ية 
عوة نطات من وميت األمم املتحدة اإلنســــانية واإلمنااية من عج  اعتماد  ك مت ام  لووقاية وتقدمي الدعم 

 األك ر منهجية إ  البودان فيما يت وق اتحوي  البياناآ وتقييم املخاطر.
 

 المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  
. واملنتدى 201٩تتواصـــــــ  التحضـــــــرياآ ل قد املنتدى ال امل  لوحد من  اطر ال وار  يف عام  - 22

ال امل  الذا ي قد ك  ســـنتحل هو املنتدى الرايســـ  الذا ُيســـرتشـــد اجل يف وضـــع ســـياســـاآ اشـــرن املســـاا  
تدى ال امل  الراهنة املت وقة اامد من  اطر ال وار  ورصــــــــــد وت زيز تنفيذ إطار ســــــــــنداا. وســــــــــيناقش املن

عااد الصـــــــــــــمود: حنو  قيق اجملتم اآ املســـــــــــــتدامة والشـــــــــــــاموة ”، الذا ي قد  ت شـــــــــــــ ار 201٩ ل ام
لتحقيق الغاية )ه( من إطار ســــــــــــنداا،  2020، ويضــــــــــــع يف اعتبار  املوعد النهاا  احملدد ا ام “لوجميع

والتنمية املســتدامة والت يف وضــعو وتنفيذ اســرتاتيجياآ شــاموة لوجميع ومتســقة لوحد من  اطر ال وار  
مع تغري املناخ. وســــــرتكز ايوســــــاآ عوة ع ية ال م  عوة الصــــــ يد احملو ، وكذلل إدماج  اطر ال وار  
وتغري املناخ يف ا ســــت ماراآ ال امة واخلاصــــة والتخطي  ا قتصــــادا، من احل عمور ع رى. ومي ن لوتم ي  

املصــــوحة عن ييســــر املناقشــــاآ والنتااك اليت تدعم اتبا  من جمموعة واســــ ة من الوزاراآ وايهاآ صــــاحبة 
 ك وا  اــاملخــاطر عرب القطــاعــاآ. ومن املتوقع عن تســـــــــــــــهم مــداو آ ونتــااك املنتــدى ال ــامل ، وكــذلــل 
املنتدياآ اإلقويمية لوحد من  اطر ال وار ، يف ععمال املنتدى الســــياســــ  الرفيع املســــتوى امل م االتنمية 

عيضــا يف  ريطة الطريق ملؤةر القمة امل م ااملناخ الذا دعا  201٩املنتدى ال امل  ل ام  املســتدامة. ويدروج
 .201٩إليجل األمحل ال ام ومن املقرر عقد  يف عام 
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تمويااااح الحااااد من مخاااااطر الكوارث واالساااااااااااتثمااااارات الواعيااااة بااااالمخاااااطر من أجااااح  - جيم 
 المستدامة التنمية

د من  اطر ال وار  املصــــــــــــــممة حســــــــــــــا ا حتياجاآ لتحوي  مثة حاجة إ  عدواآ ةوي  ام - 23
ا ســـــــــــــــرتاتيجيـاآ الوطنيـة واحملويـة لوحـد من  ـاطر ال وار  إ  ععمـال وايئـة اميز املـايل  تبـا   ك وا  
تدامة. وقد عحرز تقدم كبري يف ةوي  امد من املخاطر، مبا يف ةلل اخلط   ااملخاطر إزاة التنمية املســـــــــــــــ

طنية لنق  املخاطر، واملرافق ا اتمانية ا حتياطية، وصـــــ وب الديون ام ومية املشـــــروطة، من اإلقويمية والو 
احل ولياآ ع رى، من عج  محاية األرصـــــــــــــــدة املالية، وتفادا ال جز عن تســـــــــــــــديد الديون وةوي  جهود 

فز لوحد من اإلن اش. وينبغ  توسيع نطات تغطية هذ  اآللياآ وت زيزها لضمان عن تتم ن من إجياد اموا
م األموال لوحفز عوة ال م  املب ر وعوة   .“إعادة البناة اش   عفض ” اطر ال وار  وعن ُتستخدو

اليت  ،(7)ونادرا ما يغط  ةوي   اطر ال وار  اخلســـــــــــــــاار املت ررة الناثة عن ال وار  احملدودة - 2٤
عوة الصمود. وك ريا ما توجر البودان إ   تقوض اصورة متزايدة قدرة عفقر األسر امل يشية واجملتم اآ احملوية

 وي  األموال من جما آ ع رى من نفقاآ امليزانية وزيادة ديو ا الســـــــــيادية. وكان من املم ن اصــــــــيق 
 املوارد اليت تنفق عوة اإلن اش وإعادة اإلعمار  ست ماراآ يف التنمية املستدامة.

طنية مت اموة لومشـــــاريع اليت مي ن ا ســـــت مار فيها ومع قيام البودان اوضـــــع عطر وقنواآ ةوي  و  - 25
تدامة، من األ ية مب ان عن ت ون تول األطر واملشــــــــــــــــاريع واعية  من عج   قيق عهداو التنمية املســـــــــــــــ
ااملخاطر ومصحواة اردواآ ةوي  امد من  اطر ال وار . و  يضع م  م البودان ميزانية  صصة لوحد 

عن تؤدا زيادة مشـــــــــاركة وزاراآ املالية وا قتصـــــــــاد والتخطي  إ   ســـــــــحل ومي ن  .(8)من  اطر ال وار 
اصـــــــــــــــيق املوارد احملوية لوحد من  اطر ال وار ، وإدراج امد من  اطر ال وار  يف امليزنة والتخطي  
املايل يف ثيع القطاعاآ ةاآ الصـــوة، ومواةمة اســـرتاتيجياآ التنمية املســـتدامة وعطر التموي  و ط  البت 

 التحتية مع اسرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار .
ويف م  م ا قتصـــــــــاداآ، يشـــــــــم  ا ســـــــــت مار اخلاص  البية إثايل ت وين رعف املال. وتتســــــــم  - 2٦

ا ســـــــــــت ماراآ الرعمسالية من قب  القطا  اخلاص االتايل ااأل ية امامسة لتحقيق التنمية املســـــــــــتدامة. ونادرا 
اش   جو  وه    ت تشف يف ك ري من األحيان إ  يف حالة وقو  كارمة. وتريت تُبحل   اطر ال وار   ما

اخلصـــــوم ا حتمالية اخلفية الناشـــــئة عن  اطر كوار   ري م ووة متجم ة  م ا مع مزايا نســـــبية واضـــــحة يف 
يم املواقع اليت يبدو ع ا تتين إم انية لتحقيق م اســــــــــــا قصــــــــــــرية األج . ومي ن عن يتين تن يم إجراة تقي

 اطر ال وار  واإلفصــاإ عنجل فهما لوخصــوم املالية اخلفية من عج  تشــجيع ا ســت ماراآ الطويوة األج  
 الواعية ااملخاطر من قب  القطاعحل ال ام واخلاص.

ومبا عنجل   مي ن ألا اود عن  د من  اطر ال وار  مبفرد ، يتسم ت زيز وساا  التنفيذ والت اون  - 27
ل الت اون فيما احل اودان اينوس والشراكاآ ال املية، ار ية حامسة لتنفيذ إطار سنداا. الدويل، مبا يف ةل

__________ 

 (7) Lydia Poole, “A calculated risk: how donors should engage with risk financing and transfer mechanisms”, 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Development Cooperation Working 

Paper No. 17 (Paris, OECD, 2014). 

 (8) The Economist Intelligence Unit, “Towards disaster-risk sensitive investments: the disaster risk-integrated 

operational risk model” (London, The Economist Intelligence Unit, 2016) . 
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، عقرآ ينة املســـــــــــــــاعدة اإلمنااية التاا ة ملن مة الت اون والتنمية يف امليدان 2018ويف كانون ال اين/يناير 
لوســـــــــياســـــــــاآ ا قتصـــــــــادا عفمة لســـــــــياســـــــــاآ امد من  اطر ال وار . ومي ن عن يتين وضـــــــــع عفمة 

يت وق اامد من  اطر ال وار  التصــــــدا لوتحدياآ املواجهة يف تتبع التموي  الذا يســــــهم يف امد  فيما
من  اطر ال وار  واإلاف  عنجل اصـــورة دقيقة ومي ن عن يشـــجع عوة إدماج امد من  اطر ال وار  يف 

البت التحتية والدعم املقدم من املصـــــــــــــــارو امليزانياآ الوطنية، وكذلل يف الت اون اإلمناا  ال ناا ، وةوي  
اإلمنااية الدولية واإلقويمية، لا يدعم  قيق الغاية )و( من إطار سنداا، املتم وة يف الزيادة ادرجة كبرية يف 

، عنشـــــــــرآ الوجنة ا قتصـــــــــادية 2017ت زيز الت اون الدويل مع البودان النامية. ويف تشـــــــــرين ال اين/نوفمرب 
ة ومنطقة البحر ال ارييب فرقة عم  ملقايضـــــــة الديون لوضـــــــع ولية ملقايضـــــــة الديون اخلارجية ألمري ا الفتيني

لبوـــدان منطقـــة البحر ال ـــارييب اـــاســـــــــــــــت مـــاراآ يف جمـــال الت يف مع تغري املنـــاخ. وعفوة عوة ةلـــل، يف 
ا ســـــــت ماراآ ، جددآ شـــــــب ة عمري ا الفتينية امل نية اإدارة املخاطر وتغري املناخ يف 2018حزيران/يونيجل 

ال امة التزامااا ادعم البودان إلدماج امد من  اطر ال وار  والت يف مع تغري املناخ يف ن م ا ســــت مار 
 ال ام الوطنية.

 
 تنسيق الحد من مخاطر الكوارث على نطاب منظومة األمم المتحدة - دال 

 ـــاطر ال وار  وترثـــة من عجـــ  تقـــدمي دعم عك ر تنســـــــــــــــيقـــا وف ـــاليـــة إ  البوـــدان لوحـــد من  - 28
الســــــــــــــياســــــــــــــاآ املت اموة إ  ارامك يف امليدان، يت حل عوة كياناآ من ومة األمم املتحدة اعتماد  ك وا  
اــاملخــاطر يف تنفيــذ و يــااــا، وفقــا لفلتزامــاآ املت هــد  ــا يف  طــة عمــ  األمم املتحــدة لوحــد من  ــاطر 

إرســــــــــــــــاة  ك وا  اــاملخــاطر ومت ــامــ  إزاة التنميــة ال وار  من عجــ  زيــادة القــدرة عوة مواجهتهــا: حنو 
املســـــــــتدامة. وعارز فريق اإلدارة ال ويا امل م اامد من  اطر ال وار  لزيادة القدرة عوة الصـــــــــمود ضـــــــــرورة 
است راض التقدم احملرز والدعم املقدم إ  البودان صوس اوو  الغاية )ه( من إطار سنداا، وضرورة وضع 

شـــــــــرتكة عوة نطات تغري املناخ وامد من  اطر ال وار  والتنمية املســـــــــتدامة تشـــــــــخيق عام وتوجيهاآ م
 ااعتبارها جما آ ةاآ عولوية.

وتواصـــ  كياناآ األمم املتحدة إدماج إطار ســـنداا يف  ططها ا ســـرتاتيجية لضـــمان عن ت ون  - 2٩
لقدرة عوة الصــــــــــــمود، األنشــــــــــــطة واعية ااملخاطر وتســــــــــــهم يف امد من  اطر ال وار . وة   الوقاية، وا

والتصـدا لتغري املناخ وامد من عدد األشـخاص املتضـررين من ال وار  جما آ لوت اون والنتااك املشـرتكة 
لوفصـــــــ  املشـــــــرتب الوارد يف ك   طة من اخلط  ا ســـــــرتاتيجية لربنامك األمم املتحدة اإلمناا ، وصـــــــندوت 

)اليونيســـيف(، وهيئة األمم املتحدة لومســـاواة احل  األمم املتحدة لوســـ ان، ومن مة األمم املتحدة لوطفولة
  .2021-2018اينسحل وة حل املرعة )هيئة األمم املتحدة لومرعة( لوفرتة 

ويف اخلطة ا ســرتاتيجية لويونيســيف، ُيرتجم ةلل يف ت زيز ا تســات والرتاا  احل ال م  اإلنســاين  - 30
املت وقة اال وار  والنزاعاآ وتغري املناخ  دو وضــــــــــــــع والربجمة الطويوة األج  من  فل  وي  املخاطر 

ارامك تدعم الترها والت ايف والقدرة عوة مواجهة الصـــــــــــــدماآ يف املســـــــــــــتقب . ويف اخلطة ا ســـــــــــــرتاتيجية 
لصندوت األمم املتحدة لوس ان، سينق  تركيز اسرتاتيجياآ التد   اإلنساين من رد الف    ا  ال وار  

القدرة عوة الصمود ويرا  احل الوقاية والترها وا ستجااة والتخفيف من حدة  إ  تطبيق  ك يقوم عوة
املخاطر. ويُدعم هذا ال م  خبط  امد من  اطر ال وار  اليت تســــــــــــرتشــــــــــــد اانت ام ابياناآ الســــــــــــ ان 
املصــنفة حســا اينس والســن وتدمك الصــحة وامقوت اينســية واإلكااية وكذلل ال نف القاام عوة نو  
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فيهــا. وتــدعم اخلطــة ا ســـــــــــــــرتاتيجيــة ليئــة األمم املتحــدة لومرعة  ويــ  املخــاطر املراع  لفعتبــاراآ اينس 
اينســـــانية، ومســـــا ة املرعة واملن ماآ النســـــااية يف  ط  إدارة  اطر ال وار ، وا ســـــت داد لوت ايف عوة 

ة حســـــــــا اينس. ويف اخلطة حنو يراع  الفوارت احل اينســـــــــحل، وثع البياناآ املت وقة اال وار  املصـــــــــنف
ا ســـــرتاتيجية لوربنامك اإلمناا ، مي   امد من  اطر ال وار  والقدرة عوة الصـــــمود عنصـــــرا عســـــاســـــيا من 
عناصـــــــــر  ك مت ام  يهدو إ  ت زيز القدراآ الوطنية يف جمايل الوقاية واإلن اش وإ  التصـــــــــدا ل وام  

 ية املستقرة ا د وقوعها.اخلطر لتفادا األزماآ وال ودة السري ة إ  التنم
ودعم الربنامك اإلمناا ، االت اون مع كياناآ ع رى تاا ة لألمم املتحدة، إدماج  اطر ال وار   - 31

وتغري املناخ يف تنفيذ عهداو التنمية املســـتدامة من  فل مبادرة التبســـي  والتســـريع ودعم الســـياســـاآ يف 
تمر شـــراكة املبادرة املشـــرتكة احل الوكا آ لت زيز القدرة اودا يف ال ام املاضـــ . وعفوة عوة ةلل، تســـ 1٤

عوة امـد من ال وار  يف دعم البوــدان لتحــديـد ال غراآ امـامسـة يف القــدراآ يف جمـال امـد من املخــاطر 
ووضــــــــــــــع مبادراآ متســــــــــــــقة مل اية هذ  ال غراآ تســــــــــــــتغ  اخلرباآ من ثيع عحناة من ومة األمم املتحدة 

وعنشـــــــــــــــرآ املبادرة مرحوة ارناجمية جديدة إلتاحة الدعم يف جمال تنمية القدراآ  و ارجها  قيقا لذلل.
 املت اموة واملشرتكة فيما يت وق اامد من  اطر ال وار  والت يف مع تغري املناخ.

واعتمدآ املن مة الدولية لوهجرة  طة عم  اســـــــرتاتيجية اشـــــــرن امد من  اطر ال وار  واناة  - 32
وتستند  طة ال م  . “املض  قدما اإطار سنداا”ا نوان  2020-2017ها لوفرتة القدرة عوة مواجهت

إ  امليزة النســـــــــبية لومن مة الدولية لوهجرة ملســـــــــاعدة البودان عوة املضـــــــــ  قدما مبجا آ إطار ســـــــــنداا 
االتنق   املت وقة ااملهاجرين والجرة، وم اية دوافع الجرة املتصـــــــــــــوة اال وار  ودعم إدماج األا اد املت وقة

 لوحد من  اطر ال وار  يف ا سرتاتيجياآ املشرتكة احل الوكا آ.
واعتمدآ الوجنة التحضـريية ملن مة م اهدة ام ر الشـام  لوتجارس النووية اسـرتاتيجية متوسطة  - 33

، تربز امد من  اطر ال وار  اوصــفجل عحد اجملا آ اليت ســتواصــ  املن مة 2021-2018األج  لوفرتة 
 ز ت او ا فيها ةاشيا مع إطار سنداا.ت زي
ومن عج  اناة قدراآ الن م الصحية القادرة عوة الصمود، سيشم  ارنامك ال م  ال ام ال الجت  - 3٤

،  جا شـــــامف يميع األ طار إلدارة املخاطر يف حا آ 2023-201٩عشـــــر ملن مة الصـــــحة ال املية، 
( مع ايوانا الصــــحية إلطار ســــنداا وعهداو 2005)الطوارئ الصــــحية يدمك الوواان الصــــحية الدولية 

التنمية املســـتدامة املتصـــوة االصـــحة. واغية تنفيذ  ك لتقدمي اخلدماآ يتســـم مبزيد من التنســـيق والشـــمول، 
، اتفات ت اون إطارا 2018وق ت املن مة ال املية لألرصـــاد ايوية ومن مة الصـــحة ال املية، يف عيار/مايو 

ارة املخــاطر الصـــــــــــــــحيــة املرتبطــة اــال واهر ايويــة البــالغــة الشــــــــــــــــدة، وامليــا ، واملنــاخ، جــديــد لت زيز فهم وإد
واألحدا  البيئية ةاآ الصـــــوة، مبا يف ةلل يف املناطق امضـــــرية حيجت تشـــــ   نوعية الواة الرديئة وامرارة 

 املية ، قرر اجملوس التنفيذا لومن مة ال2018الشــــــديدة  طرين صــــــحيحل مســــــتجدين. ويف حزيران/يونيجل 
 لألرصاد ايوية النهوض اتنفيذ  ريطة طريق املن مة لوحد من  اطر ال وار .

ويشـــــ   دعم البودان يف ت زيز امد من  اطر ال وار  من عج  إ اة ايو  عحد جما آ تركيز  - 35
ة لألمم . وتنفذ من مة األ ذية والزراع2021-2017اخلطة ا ســـــــرتاتيجية لربنامك األ ذية ال امل  لوفرتة 

املتحدة عموها يف جمال امد من  اطر ال وار  من  فل هدفها ا ســـــرتاتيج  املت وق ازيادة قدرة ســـــب  
كسا الرزت عوة مواجهة التهديداآ واألزماآ، وهو ما يدعم البودان يف اطي  وتنفيذ ورصد امد من 
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 مة األ ذية والزراعة اشرن امد  اطر ال وار  يف ثيع القطاعاآ ةاآ الصوة االزراعة. ويرت ز عم  من
من  اطر ال وار  عوة إطار ســـنداا ويرتب  يف الوقت نفســـجل ااتفات ااريس وعهداو التنمية املســـتدامة، 
وكذلل إطار عم  ينة األمن الغذاا  ال امل  اشـــــــــــــــرن األمن الغذاا  والتغذية يف    األزماآ املمتدة، 

 ععمال امفاظ عوة السفم.وجدول “ توحيد األداة يف جمال الصحة”و ك 
وتقوم جمموعة البنل الدويل اإدماج إدارة املخاطر يف ثيع مشـــــــــاريع حاف تها. ويشـــــــــرت  اإلطار  - 3٦

املســـــــت م  لتقييم املخاطر التشـــــــغيوية عن تُفحق ثيع املشـــــــاريع ايديدة لتحديد مدى ت رضـــــــها ملخاطر 
تصـميم ن م البت التحتية وانااها وصـيانتها مبا  قق ال وار  واملناخ، وادو املبادراآ ايديدة إ  كفالة 

عقصـــــــــــــــة قدرة ل نة عوة الصـــــــــــــــمود. وحددآ اجملموعة اجملا آ ةاآ األولوية ات بئة رعف املال اخلاص، 
و ســــــحل قدرة التوســــــع امضــــــرا والبت التحتية عوة الصــــــمود، واناة القدرة عوة الت يف مع تغري املناخ، 

  اطر ال وار  يف السياقاآ الشة.وت زيز القدرة عوة إدارة 
ومن املتوقع عن ي زز إصـــــــــــــــفإ من ومة األمم املتحدة اإلمنااية قدرة عفرقة األمم املتحدة القطرية  - 37

عوة تقدمي دعم عك ر تنســـيقا وت امف لوبودان اشـــرن امد من  اطر ال وار  يف ثيع القطاعاآ، مبا يف 
لومســـــــــــــــاعدة اإلمنااية الواعية ااملخاطر وعن طريق ا ســـــــــــــــتفادة ةلل من  فل عطر عم  األمم املتحدة 

ال اموة من ثيع األصول واخلرباآ ةاآ الصوة عوة نطات من ومة األمم املتحدة اإلمنااية. وسيتين  ديد 
من ومة األمم املتحدة اإلمنااية عوة الصــــــــ يد اإلقويم  فرصــــــــة لت زيز الدعم املنســــــــق ولفســــــــتخدام األك ر 

ا آ املتخصـــصـــة وال ياناآ اإلقويمية التاا ة ملن ومة األمم املتحدة  دو مواصـــوة ت ميق فهم ف الية لووك
 اطر ال وار  يف التحوي  ا قتصــــــــــــــادا وا جتماع  املقدم إ  البودان يف ســــــــــــــيات تصــــــــــــــميم ورصــــــــــــــد 

ار  من ا ســــــرتاتيجياآ اإلمنااية الوطنية. وســــــيؤدا تنفيذ  طة عم  األمم املتحدة لوحد من  اطر ال و 
عج  زيادة القدرة عوة مواجهتها إ  ال فاةة يف تقدمي األمم املتحدة ملختوف عشــــــــ ال الدعم إ  البودان 
وهو مي   مســـا ة هامة يف تنفيذ ا ســـت راض الشـــام  لوســـياســـاآ الذا جيرا ك  عراع ســـنواآ وإصـــفإ 

 من ومة األمم املتحدة اإلمنااية.
إلمنــــاا  عوة دعوة كيــــانــــاآ من ومــــة األمم املتحــــدة إ  ومن جــــانــــا و ر، ي  ف الربنــــامك ا - 38

ا جتما  لوضع توجيهاآ عوة نطات املن ومة اشرن القدرة عوة الصمود لتحقيق قدر عكرب من ا تسات 
يف ثيع ععمال املن مة املت وقة ابناة القدرة عوة الصــــــــمود. وســــــــتتخذ التوجيهاآ من ورا مت دد األ طار 

 وار ، واملناخ، وال م  اإلنســــاين، والصــــحة، واألمن الغذاا ، وعدم املســــاواة ومت دد املخاطر، يشــــم  ال
احل اينســـــــحل، والنزاعاآ ال نيفة وحقوت اإلنســـــــان. وه  ســـــــتزود عفرقة األمم املتحدة القطرية اإرشـــــــاداآ 

فالة ول  2030لفستفادة من القدرة عوة الصمود ااعتبارها  جا مت امف يف الربجمة إزاة إكاز  طة عام 
ا تسات يف تنفيذ الربامك اليت تدعم القدرة عوة الصمود يف ثيع القطاعاآ. وستسهم التوجيهاآ عيضا 

 يف إصفإ من ومة األمم املتحدة اإلمنااية ويف اتبا   ك مت ام  لووقاية.
التغيري وعكز م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  عموية لفســـت راض التن يم  وإدارة  - 3٩

من عج  إعادة مواةمة تركيز  ا سرتاتيج  وطرقجل يف عداة ال م  لضمان مفةمتجل لوغرض املنشود منجل لتنفيذ 
قادمة. ومن دون امد من ال دد ال و  لومو فحل،  فضـــــت عموية التغيري النســـــبة ال امة  و يتجل لســـــنواآ

يم  لوم تا من عج   سحل ف الية الدعم لوميزانية اليت تنفق عوة ت اليف املو فحل وعززآ الوجود اإلقو
املقدم إ  البودان يف تنفيذ إطار ســنداا. وتتماشــة عموية إدارة التغيري مع إصــفإ من ومة األمم املتحدة 

 اإلمنااية وعموياآ اإلدارة وهناب التزام قوا اال فاةة واملساةلة.
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 تنفيذ إطار سنداي على الصعيدين اإلقليمي والوطني - ثالثا 
عوة عســاف الســياســاآ ال املية املت وقة اامد من  اطر ال وار  وتغري املناخ والتنمية املســتدامة،  - ٤0

تضــع اآللياآ اإلقويمية ودون اإلقويمية ســياســاآ مت اموة  اصــة ااملناطق تدعم رســم الســياســاآ ووضــع 
وحد من  اطر ال وار  ا ســــرتاتيجياآ عوة املســــتوى الوطم. وتشــــ   ا ســــرتاتيجياآ الوطنية واحملوية ل

شــرطا  زما  تبا   ك وا  ااملخاطر إزاة التنمية املســتدامة. ومي ن ملشــاركة جهاآ التنســيق الوطنية امل نية 
اإطار ســــنداا يف اآللياآ الوطنية لتنســــيق التنمية املســــتدامة عن تســــاعد عوة  ســــيد اتســــات الســــياســــاآ 

ا عيضـــــــــــــا التقدم احملرز يف إنشـــــــــــــاة عو ت زيز ارامك ال م  الوطنية ال املية يف الربامك الوطنية املت اموة. ويؤد
لوحد من  اطر ال وار  إ  ت زيز التوجيهاآ ااتبا   ك وا  ااملخاطر إزاة التنمية املســــــتدامة. ويوزم قدر 
عكرب من ا لتزام من جانا ثيع ايهاآ الفاعوة لرتثة السياساآ وا سرتاتيجياآ الوطنية إ  تشري اآ 

 عن مة و وي  السياساآ املت اموة إ  ارامك، و  سيما عوة الص يد احملو .و 
وتواصـــــــ  األمم املتحدة تقدمي التوجيهاآ التقنية إ  البودان لوضـــــــع اســـــــرتاتيجياآ وطنية وحموية  - ٤1

ر لوحد من  اطر ال وار ، مبا يف ةلل إنشاة عو تطوير قواعد اياناآ لوخساار الناثة عن ال وار ، توف
 قاعدة عدلة لوضـــــع عو  ديجت اســـــرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار  ةشـــــيا مع إطار ســـــنداا. ويف ةوز/

 اودا وإقويما قد وضــــ ت عو كانت اصــــدد وضــــع اســــرتاتيجياآ لوحد من  اطر 71، كانت 2018 يوليجل
 ال وار  متواامة مع إطار سنداا.

مم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  اتدريا و فل الفرتة املشـــــــــــــــمولة االتقرير، قام م تا األ - ٤2
اودا عوة وضــــــــــــــع  ٦٦من املســـــــــــــــؤولحل ام وميحل الوطنيحل واحملويحل وعصـــــــــــــــحاس املصـــــــــــــــوحة من  ٩75

اســــرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار ، وعوة فهم  اطر ال وار ، وعوة التنفيذ املتســــق إلطار ســــنداا 
املااة من املشــــــــــــــاركحل. وتوقة  عرا حل يف واتفات ااريس. وشــــــــــــــ وت النســــــــــــــاة نســــــــــــــبة 2030و طة عام 

مشاركا و رين تدريبا إل رتونيا. وعُطوقت املبادئ التوجيهية الوطنية لتقييم  اطر ال وار  يف تشرين  1٦2
، وه  تركز عوة عولوية ال م  األو  إلطار ســــنداا، املت وقة افهم  اطر ال وار . 2017األول/عكتوار 

ن وميق مع ام وماآ وايهاآ صــــــــــاحبة املصــــــــــوحة وشــــــــــركاة األمم املتحدة وي م  امل تا يف إطار ت او 
  .201٩من املقرر إطفقها يف عام  اشرن وضع اسرتاتيجية لتنمية القدراآ

 
 أفريقيا  

، ااذ اجملوس التنفيذا لف اد األفريق  موقفا مشـــــرتكا اشـــــرن امد 2018يف كانون ال اين/يناير  - ٤3
انطوى عوة التزاماآ اتف ي  ال م  املت وق اا ســــــرتاتيجياآ الوطنية واحملوية الشــــــاموة من  اطر ال وار ، 

واملرت زة عوة األدلة لوحد من  اطر ال وار ، مبا يف ةلل من  فل ت زيز القدراآ املؤســـــــــــســـــــــــية وت بئة 
هـــذا املوقف يف املوارد احملويـــة. وكرر فريق عفريقيـــا ال ـــامـــ  امل م اـــامـــد من  ـــاطر ال وار  اإلعراس عن 

، حيجت دعا إ  ت زيز الدعم الســــــــــــياســــــــــــ  والقدراآ واملوارد من عج  إدماج امد من 2018وةار/مارف 
  اطر ال وار  والت يف مع تغري املناخ والتنمية املستدامة عوة ثيع املستوياآ.

اآ األولوية وعجرآ ايماعة ا قتصادية لدول وس  عفريقيا مداو آ اشرن اإلجراةاآ املنقحة ة - ٤٤
لتنفيذ إطار ســــنداا وعقراا يف املؤةر الوزارا ال الجت واملؤةر املشــــرتب األول لوســــ  عفريقيا اشــــرن األرصــــاد 
 ايوية وامد من  اطر ال وار ، الذا اســـــــــــــــتضـــــــــــــــافتجل ح ومة ال ونغو يف ارازافي  يف تشـــــــــــــــرين األول/

من  اطر ال وار  يف وس  عفريقيا.  ، والذا ععقا املنتدى دون اإلقويم  السادف لوحد2017 عكتوار
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وقدم املنتدى توجيهاآ اشــرن إدماج امد من  اطر ال وار  يف التشــري اآ الوطنية يف ثيع القطاعاآ، 
مبــا يف ةلــل املبــادراآ الراميــة إ  ت زيز فهم  ــاطر ال وار ، وإنشــــــــــــــــاة عو ت زيز الربامك الوطنيــة املت ــددة 

، وإدماج امد من  اطر ال وار  يف ثيع األن مة وامل ايري والقواعد القطاعاآ لوحد من  اطر ال وار 
 ال امة، مع ت زيز البيئة القانونية والتن يمية يف نفس الوقت.

ودعــت ايمــاعــة اإلمنــاايــة لوجنوس األفريق  إ  عقــد مؤةر إقويم  لوحــد من  ــاطر ال وار ،  - ٤5
. ويف البيان اخلتام ، التزمت الدول 2018وةار/مارف اســـــــــتضـــــــــافتجل ح ومة جنوس عفريقيا يف اريتوريا يف 

األعضـــــــاة يف ايماعة االرصـــــــد واإلاف  املت اموحل اشـــــــرن اإلجراةاآ املتخذة يف جما آ امد من  اطر 
ال وار  وتغري املناخ والتنمية املســـــــــــتدامة. وســـــــــــومت الدول األعضـــــــــــاة عيضـــــــــــا ااماجة إ  زيادة التموي  

ل وار ، والتزمت اإعطاة األولوية لفســــــــــــت ماراآ الواعية مبخاطر ال وار  املخصــــــــــــق لوحد من  اطر ا
وتغري املناخ من عج   قيق التنمية املســتدامة ودعيت إ   قيق زيادة كبرية يف  صــصــاآ امد من  اطر 

 ال وار  يف امليزانياآ الوطنية.
دة اإلمنااية اإلقويمية لشــــرت عفريقيا ووضــــ ت جمموعة املســــاعدة الذاتية التاا ة جملموعة األمم املتح - ٤٦

واينوس األفريق  توجيهاآ اشرن ا ستدامة والقدرة عوة الصمود واشرن الربجمة الواعية ااملخاطر لضمان 
األ ذ انهك وا  مبخاطر ال وار  عند وضــع عطر عم  األمم املتحدة لومســاعدة اإلمنااية. وتدعم املبادئ 

عحل ال ام واخلاص القادرة عوة الصـــــــمود والواعية ااملخاطر. واعتمدآ التوجيهية عيضـــــــا اســـــــت ماراآ القطا
جمموعة األمم املتحدة وا  اد األفريق  امل نية ااملســـــــــــــــاا  اإلنســـــــــــــــانية وإدارة  اطر ال وار   طة عم  

. و دد  طة ال م  الدعم املوججل إ  مفوضـــــــــــية ا  اد األفريق  يف تنفيذ  طة 2018و  2017 ل ام 
الصـــــــــ يد الوطم ومواصـــــــــوة إدماج امد من  اطر ال وار  يف عجهزة تقرير الســـــــــياســـــــــاآ يف  ال م  عوة

 األفريق . ا  اد
اسرتاتيجياآ وطنية لوحد من  اطر ال وار  تتواةم مع إطار سنداا  (٩)وتطبق مفمة عشر اودا - ٤7

عوة تتبع اخلســـــــــــــــاار الناثة  تقوم ا موية املواةمة. وعفوة عوة ةلل، ُقّدم تدريا (10)وهناب مفمة اودان
عن ال وار  يف ســـــــب ة اودان، وهو ما مي   عيضـــــــا مســـــــا ة عســـــــاســـــــية يف توصـــــــيفاآ املخاطر ا حتمالية 
املت ددة األ طار اليت تدعم ا ســـت ماراآ الواعية مبخاطر ال وار  واملناخ. وُقّدم الدعم عيضـــا إ   ســحل 

يف تنفيذ إطار ســــــنداا. وُ ّرس عيضــــــا عداة األطوس ح ومة حموية لرصــــــد واســــــت راض ما عحرزتجل من تقدم 
الوطم لومخــاطر، اليت وضـــــــــــــــ هــا الربنــامك اإلمنــاا  اــدعم من ا  ــاد األورو  والبنــل الــدويل، يف عو نــدا 

 ورواندا لدعم اطي  التنمية الواع  ااملخاطر يف ثيع ا ست ماراآ ايديدة ال امة واخلاصة.
 

 لكاريبياألمريكتان ومنطقة البحر ا  
م   املنتدى اإلقويم  الســــــــــــادف لوحد من  اطر ال وار  يف األمري تحل، الذا اســــــــــــتضــــــــــــافتجل  - ٤8

ح ومة كولومبيا ونُّ م اا شـــــــــــــــرتاب مع م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  يف كارتا ينا يف 
 توجيهاآ لومضـــــــ  ، فرصـــــــة  ســـــــت راض التقدم احملرز وتقدمي2018حزيران/يونيجل  22إ   20الفرتة من 

__________ 

، وال ونغو، ومايل، ومد شــــــــــقر، ومفوا، وموزامبيق، عنغو ، وانن، واوتســــــــــوانا، واوركينا فاســــــــــو، واوروندا، وكااو فريدا (٩) 
 والنيجر ونيجرييا.

 عو ندا، ورواندا وكينيا. (10) 
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من  (11)قدما فيما يت وق خبطة ال م  اإلقويمية لتنفيذ إطار ســنداا يف األمري تحل. وقد انتهت ســتة اودان
وضـــــــــــــــع اســـــــــــــــرتاتيجياآ وطنية لوحد من  اطر ال وار  تتواةم مع إطار ســـــــــــــــنداا، وجيرا حاليا إعداد 

ح ومة حموية ات زيز القدرة عوة  1 800وحىت اآلن، ت هدآ .(12)من البودان واألقاليم 11اسرتاتيجياآ 
اودا  1٤مدينة يف  50، مبا يف ةلل “ج   املدن قادرة عوة مواجهة ال وار ”الصــمود من  فل محوة 

 لتقييم قدراا عوة مواجهة  اطر ال وار . (13)“سج  عداة املدن فيما يت وق مبواجهة ال وار ”تطبق 
دعيت البودان إ  وضـــــــــــع وت زيز  ،(1٤)ويم  الســـــــــــادفويف اإلعفن الذا اعتمد يف املنتدى اإلق - ٤٩

 ط  واسرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار  ةاشيا مع الغاية )ه( من إطار سنداا، وُسّوم ار ية ت زيز 
األطر املؤســـســـية إلدماج امد من  اطر ال وار  يف ثيع التدااري اإلمنااية. وعارزآ الدول األعضـــاة ع ية 

ر ال وار  يف ثيع القطاعاآ واعتبار امد من  اطر ال وار  عولوية من عولوياآ إدماج امد من  اط
الســـــــياســـــــاآ ال امة عوة الصـــــــ يدين الوطم واحملو . ويتطوا ةلل ت زيز الشـــــــراكاآ احل القطاعحل ال ام 

ر  يف واخلــاص والتزامــا اــاســـــــــــــــت مــار املوارد احملويــة. وععيــد التــركيــد عوة ع يــة إدراج امــد من  ــاطر ال وا
اإلســــــــهاماآ الوطنية املقدمة إ  املنتدى الســــــــياســــــــ  الرفيع املســــــــتوى امل م االتنمية املســــــــتدامة. ويف دورة 
اســـــــــــت نااية اشـــــــــــرن اإلن اش يف منطقة البحر ال ارييب عقدآ  فل املنتدى اإلقويم ،  ُوق ا  عن اناة 

  الغاية، عُارزآ امماية ا جتماعية القدرة عوة الصــــــــــــمود ينبغ  عن ُ د   التحول املنشــــــــــــود. و قيقا لذ
لوفئاآ األك ر ضــــــــــــــ فا، ومحاية البت التحتية، والتنويع ا قتصــــــــــــــادا، ومحاية البيئة، والترها التشــــــــــــــغيو  
ااعتبارها  س ركااز عســــــاســــــية لتحقيق القدرة عوة الصــــــمود يف منطقة البحر ال ارييب. وســــــتســــــتضــــــيف 

ذا قررآ الدول األعضـــــــــــاة تغيري امسجل إ  املنتدى اإلقويم  املنتدى اإلقويم ، ال 2020جاماي ا يف عام 
 لوحد من  اطر ال وار  يف األمري تحل ومنطقة البحر ال ارييب.

 وجرآ مواةمــة ا ســـــــــــــــرتاتيجيــة الشـــــــــــــــــاموــة إلدارة ال وار  يف منطقــة البحر ال ــارييب مع إطــار - 50
 الرصد واإلاف . وعُقرآ سياسةُ عمري ا مبا يشم  استخدام املؤشراآ املشرتكة ل فالة ا تسات يف سنداا،

الوســــــــطة إلدارة  اطر ال وار  يف مؤةر القمة الرااســــــــية ألمري ا الوســــــــطة الذا عقد يف انما يف كانون 
، وه  تقدم توجيهاآ إ  البودان لوضع اخلط  وا سرتاتيجياآ الوطنية لوحد من 2017األول/ديسمرب 

صــاآ امليزانية. وجرآ عيضــا مواةمة اســرتاتيجية ثاعة دول األنديز  اطر ال وار  مع ما يقااوها من  صــ
  مع املؤشـــــــــــــراآ ةاآ الصـــــــــــــوة. إلدارة  اطر ال وار  مع إطار ســـــــــــــنداا وجيرا حاليا إعداد  طة عم

عوة ةلل، عقرآ ثاعة دول عمري ا الفتينية ومنطقة البحر ال ارييب ا ســــرتاتيجية اإلقويمية إلدارة  وعفوة
نطقــة البحر ال ــارييب، ر  يف قطــا  الزراعــة واألمن الغــذاا  والتغــذوا يف عمري ــا الفتينيــة وم ــاطر ال وا

2018-2030.  
ويرعة الفريق ال ام  املشرتب احل الوكا آ امل م ات زيز القدرة عوة الصمود التااع جملموعة األمم  - 51

عتماد  ك مشــــــــــــرتب يف تقدمي دعم منســــــــــــق إ  املتحدة اإلمنااية ألمري ا الفتينية ومنطقة البحر ال ارييب ا
__________ 

 األرجنتحل، وايمهورية الدوميني ية، و واتيما ، وكندا، وكوستاري ا وكولومبيا. (11) 

الربيطانية، وســـــــــــــــانت فنســـــــــــــــنت وجزر  رينادين، إكوادور، وعنتيغوا واراودا، واارا واا، واراادوف، وجاماي ا، وجزر فرجن  (12) 
 وسانت لوسيا، وشيو ، و يانا، وهندوراف.

 “ســـــــــــــــجـــــــ  عداة املـــــــدن فيمـــــــا يت وق مبواجهـــــــة ال وار ”ان ر م تـــــــا األمم املتحـــــــدة لوحـــــــد من  ـــــــاطر ال وار ،  (13) 
(Disaster resilience scorecard for cities.)  وهو متاإ عوةhttps://www.unisdr.org/we/inform/publications/53349. 

 .http://eird.org/pr18/docs/cartagena-declaration.pdfان ر  (1٤) 

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/53349
http://eird.org/pr18/docs/cartagena-declaration.pdf
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البودان اشــــــــرن امد من  اطر ال وار  والتنمية املســــــــتدامة والت يف مع تغري املناخ. ويقوم الفريق ال ام  
ادعم عفرقة األمم املتحدة القطرية  عتماد من ور يســـــــــــــتند إ  القدرة عوة الصـــــــــــــمود يف التحوي  القطرا 

ملتحدة لومســاعدة اإلمنااية، وهو يقدم التوجيجل لألفرقة القطرية لدعم البودان املشــرتب ويف وضــع عطر األمم ا
يف إجراة تقييماآ املخاطر وتقييماآ قدراآ امد من  اطر ال وار  عوة الصـــــــــــــــ يد الوطم لوضــــــــــــــع 

 اسرتاتيجياآ وطنية ترت ز عوة األدلة.
والـــ ـــقـــــــافـــــــة م وعـــفوة عـــوـــة ةلــــــــل، تـــ ـــ ـــف مـــنـــ ـــمــــــــة األمـــم املـــتـــحــــــــدة لـــوـــرتاـــيــــــــة والـــ ـــوـــ - 52

ن ام الطوارئ الوطم يف عورو واا، وكوية عمري ا الفتينية لو ووم ا جتماعية  مع االشــــــــراكة )اليونســــــــ و(،
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) عوة وضـــع وحدة تدريبية لتحوي  و ســـحل فهم ،

وعورو واا والربازي . وشــــــــــــــر  الربنامك األســــــــــــــباس ايذرية لو وار  الوطنية وال اارة لوحدود يف األرجنتحل 
اإلمناا  وم تا تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية، االت اون مع ا  اد الدويل يم ياآ الصـــويا األمحر والفل 
األمحر والوكالة ال اريبية إلدارة حا آ الطوارئ املرتبطة اال وار ، يف تنفيذ ارنامك لت زيز القدرة املت اموة 

ها عوة الصـــــ يدين اإلقويم  والوطم وعوة صـــــ يد اجملتم اآ احملوية يف  ســـــة من واملتماســـــ ة عوة التر
 اودان منطقة البحر ال ارييب.

 
 المنطقة العربية  

من قب  ولية التنســـــــــــــــيق  2030اعُتمدآ ا ســـــــــــــــرتاتيجية ال راية لوحد من  اطر ال وار  ل ام  - 53
 وعقرهــا راســـــــــــــــــاة الــدول يف نيســـــــــــــــــان/ 2018 ال رايــة لوحــد من  ــاطر ال وار  يف كــانون ال ــاين/ينــاير

. وتتواةم ا ســــــــــرتاتيجية مع إطار ســــــــــنداا وتراطجل ارهداو التنمية املســــــــــتدامة و طة ال م  2018 عاري 
، عوة 2020-2018ال راية اشـــــــــرن تغري املناخ. وتشـــــــــدد ا ســـــــــرتاتيجية، اليت ترفق اربنامك عم  لوفرتة 

التصــــدا ألســــباس املخاطر يف املنطقة، والتخطي  عوة  اماجة إ   ســــحل فهم  اطر ال وار  من عج 
حنو اســـــــــــرتاتيج  ل جراةاآ الرامية إ  التخفيف من ترمريها، مع الرتكيز عوة تزايد تواتر وشـــــــــــدة حواد  
ايفاو والفيضــــاناآ املرتبطة اتغري املناخ. وه  توفر التوجيجل عيضــــا اشــــرن إدماج امد من  اطر ال وار  

 مية.يف ثيع ارامك التن
اســـــــــرتاتيجياآ امد من  اطر ال وار  مع إطار ســـــــــنداا، وت  ف  (15)وواةمت ســـــــــب ة اودان - 5٤

عوة القيام اذلل. ويف الوقت نفسجل، وض ت عفرقة األمم املتحدة القطرية يف سب ة اودان  (1٦)سب ة ع رى
إطار ســــنداا لتقدمي  عطر األمم املتحدة لومســــاعدة اإلمنااية اليت تدمك امد من  اطر ال وار  وعولوياآ
 دعم عك ر تنسيقا  إ  البودان يف اعتماد  ك وا  ااملخاطر إزاة التنمية املستدامة.

، لا رفع ال دد “ج   املدن قادرة عوة مواجهة ال وار ”وانضـــــــــمت عشـــــــــرون مدينة إ  محوة  - 55
 تســـع مدن يف موريتانيا يف املنطقة ال راية. ونُ مت عيضـــا حوقاآ عم  يف 350ال و  لومدن املوتزمة إ  

وتونس لوضــــــع  ط  عم  لبناة قدرة املدن عوة الصــــــمود اســــــتنادا إ  تقييماآ مت مقة لومخاطر احملوية 
واناة القدراآ املؤســـســـية لوتصـــدا لأل طار املت ددة اليت ترتافق وان دام األمن يف جما آ الصـــحة والغذاة 

 والبيئة وا قتصاد.

__________ 

 ر، والصومال، ومصر، واملمو ة ال راية الس ودية وموريتانيا.البحرين، وتونس، وجزر القم (15) 

 األردن، واإلماراآ ال راية املتحدة، والسودان، وعمان، وقطر، وال ويت ولبنان. (1٦) 
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ال ر  امل م اامد من  اطر ال وار ، الذا ستستضيفجل  - لومنتدى األفريق وجيرا التحضري حاليا  - 5٦
ح ومة تونس يف مدينة تونس وتشــــــــــارب يف تن يمجل مفوضــــــــــية ا  اد األفريق ، وجام ة الدول ال راية وم تا 

املرة . وهذ  ه  2018تشـــــرين األول/عكتوار  13إ   ٩األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  يف الفرتة من 
 األو  اليت ستجتمع فيها دول ععضاة من عفريقيا واملنطقة ال راية يف نفس املنتدى اإلقويم .

 
 آسيا والمحيط الهادئ  

، الذا اســـــــــتضـــــــــافتجل 2018عتاإ املؤةر الوزارا اآلســـــــــيوا امل م اامد من  اطر ال وار  ل ام  - 57
إ   3ة لوحد من  اطر ال وار  يف الفرتة من ح ومة منغوليا ونُّ م اا شـــــــــــرتاب مع م تا األمم املتحد

يف عو نباتار، عول فرصة  ست راض تنفيذ اخلطة اإلقويمية آلسيا لتنفيذ إطار سنداا  2018ةوز/يوليجل  ٦
لوحد من  اطر ال وار . ومن  فل ا ســـــرتشـــــاد ااســـــت راض التقدم احملرز الذا عجرتجل الشـــــراكة الدولية 

ار  يف وسيا، ُعكزآ عهداو مرحوية عساسية تشم  إنشاة ولياآ تنسيق وطنية  سرتاتيجية امد من ال و 
لوحـد من  اطر ال وار ، مبا يف ةلل ارامك وطنيـة، وكذلل إدماج امد من  اطر ال وار  يف  ط  

قد واةمت  (17)، كانت ســـــــــــــــتة اودان2018التنمية املتوســـــــــــــــطة األج  والطويوة األج . ويف ةوز/يوليجل 
 ا لوحد من  اطر ال وار  مع إطار سنداا.اسرتاتيجياا

عزمت الدول األعضــاة عوة تنفيذ  طة عم  الفرتة  ،(18)ويف اإلعفن الذا اعتمد يف عو نباتار - 58
خلطة وســــــيا اإلقويمية، اليت تركز ا هتمام يف اجملا آ اليت يوزم اذل جهود عكرب فيها من  2018-2020

اج امد من  اطر ال وار  يف اخلط  القطاعية، تدعة البودان عج  إكاز إطار ســـــــــــنداا. ومن عج  إدم
إ  تيســـــري املزيد من الت اون احل الســـــوطاآ الوطنية إلدارة  اطر ال وار  والوزاراآ القطاعية، مبا يشـــــم  
الت اون من عج  القيام اصــــــــورة منت مة جبمع و وي  ونشــــــــر البياناآ املت وقة مبخاطر ال وار  واخلســــــــاار 

ر الناثة عنها. وجرى التشـــــــديد عيضـــــــا عوة األ ذ االفمركزية يف املســـــــؤولياآ املت وقة اامد من واألضـــــــرا
 اطر ال وار ، ودعمها مبخصـــــــــصـــــــــاآ امليزانية والتشـــــــــري اآ والســـــــــياســـــــــاآ اليت ت زز القيادة احملوية يف 

ع البودان عوة ضمان التخطي  والتنفيذ، واألدواآ الفزمة لدعم التنسيق احملو . وعفوة عوة ةلل، ُتشج  
عن ُتدعم اســـــــرتاتيجياآ امد من ع طار ال وار  ارطر اســـــــت مار لوضـــــــع ولياآ جديدة لتموي  امد من 
 اطر ال وار ، وت زيز القاام منها، وايئة ايئة مؤاتية  ســـــــــــــــت ماراآ القطا  اخلاص يف امد من  اطر 

افة امد من  اطر ال وار  ااعتبار  عفمة ال وار . ويشــم  ةلل إنفاة عن مة تشــييد البت التحتية وإضــ
عوة املوافقة عوة املشــــاريع. وتدعو  طة ال م  عيضــــا إ  ت زيز دور ولية التنســــيق اإلقويم  آلســــيا واحملي  
الادئ، اليت ت قد اجتماعااا الوجنةُ ا قتصادية وا جتماعية آلسيا واحملي  الادئ وجمموعة األمم املتحدة 

ا واحملي  الادئ من عج  دعم البودان يف تنفيذ إطار سنداا. وستستضيف ح ومة عسرتاليا اإلمنااية آلسي
  .2020املؤةر الوزارا اآلسيوا املقب  اشرن امد من  اطر ال وار  يف عام 

لوجنة ا قتصـــــــادية وا جتماعية آلســـــــيا واحملي  الادئ  2017 وتشـــــــدد  ريطة الطريق اإلقويمية - 5٩
يف منطقة وســـــــــــــــيا واحملي  الادئ عوة امد من  اطر ال وار  وتغري املناخ يف  2030 لتنفيذ  طة عام

، قررآ الوجنة امل نية اامد من 2017الت اون اإلقويم . وعفوة عوة ةلل، يف تشـــــــــــــــرين األول/عكتوار 
تنفيذ ن م   اطر ال وار  التاا ة لوجنة ا قتصادية وا جتماعية آلسيا واحملي  الادئ  سحل ا تسات يف

__________ 

 عسرتاليا، واروين دار السفم، واوتان، وفييت نام، ومنغوليا ونيبال. (17) 

 .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/56219_ulaanbaatardeclarationfinal.pdfان ر  (18) 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/56219_ulaanbaatardeclarationfinal.pdf
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اإلنذار املب ر ااأل طار املت ددة، وارنامك التطبيقاآ الفضـــــــــــــــااية اإلقويم  من عج  التنمية املســـــــــــــــتدامة 
وتقاسم امل ارو يف ثيع األطر اإلمنااية ال املية  ت إشراو شب ة وسيا واحملي  الادئ لت زيز القدرة عوة 

 جما ة ال وار .
د الوقاة املشرتب  جتما  املاادة املستديرة امل م اتغري املناخ يف وعوة الص يد دون اإلقويم ، عق - ٦0

منطقة احملي  الادئ ومنتدى احملي  الادئ إلدارة  اطر ال وار  يف ســـــــــــــــوفا، فيج ، ادعوة من ثاعة 
. وناقشـــــــــت 2017احملي  الادئ وعمانة ارنامك البيئة اإلقويم  لومحي  الادئ يف تشـــــــــرين األول/عكتوار 

األعضــــــــــــاة التقدم احملرز يف تنفيذ إطار التنمية القادرة عوة الصــــــــــــمود يف منطقة احملي  الادئ:  ك  الدول
مت ام  لوتصـــدا لتغري املناخ وإدارة  اطر ال وار . وشـــدد ا جتما  عوة ع ية إشـــراب وكا آ التموي  

ياآ صـــــــــــــــنع القرار املت وقة والتخطي  الوطنية من عج  ت ميم مراعاة  اطر ال وار  وتغري املناخ يف عمو
االتخطي  وامليزنة، وع ية ت زيز الشــــــــــــراكاآ احل القطاعحل ال ام واخلاص عوة ثيع املســــــــــــتوياآ، من احل 

 عمور ع رى.
وعتين عيضــــــــــــــــا تقــدمي الــدعم املنســـــــــــــــق إ  البوــدان واألقــاليم ايزريــة يف احملي  الــادئ فيمــا يت وق  - ٦1
اســــــــــــــرتاتيجية األمم املتحدة لومحي  الادئ الشــــــــــــــاموة لبودان مت ددة من  اطر ال وار  عن طريق  اامد

(. وت تمد ا سرتاتيجية  جا شامف إلدارة املخاطر لت ميم مراعاة  اطر املناخ وال وار  2018-2022)
ةلـل من  يف من  فل الـدعم املقـدم من األمم املتحـدة إ  البوـدان واألقـاليم يف منطقـة احملي  الـادئ، مبـا

 املستوياآ. ل إدماج تقييماآ املخاطر وتدااري الت يف يف عموياآ التخطي  عوة ثيع ف
وتشــــــــاركت ح ومة الند وم تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  يف تن يم حوقة عم   - ٦2

ت . وتناول2018دولية اشــــــرن البت التحتية القادرة عوة الصــــــمود يف وججل ال وار  يف كانون ال اين/يناير 
حوقة ال م  عفضــــــ  املمارســــــاآ املت وقة اوضــــــع منهجياآ تقييم املخاطر ومؤشــــــراآ ا ســــــتدامة ملختوف 
فئاآ البت التحتية؛ وم ايري وتصـــــــميم وتن يم عموياآ إنشـــــــاة البت التحتية وتشـــــــغيوها وصـــــــيانتها؛ وتوفري 

ن اش قطاعاآ البت التحتية التموي  لوبت التحتية القادرة عوة الصمود يف وججل ال وار ؛ وإعادة إعمار وإ
 األساسية ا د وقو  ال وار .

وعوة الصـــ يد الوطم، توقت تســـ ة اودان  فل الفرتة املشـــمولة االتقرير دعما تقنيا من م تا  - ٦3
األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  وشــــركاة األمم املتحدة  ســــت راض و ديجت اســــرتاتيجيااا الوطنية 

ار  ةشـيا مع إطار سـنداا، إضـافة إ  الدعم فيما يت وق ارصـدها. وتوقت  سون لوحد من  اطر ال و 
ســــوطة حموية الدعم  ســــتخدام ســــج  عداة املدن فيما يت وق مبواجهة ال وار  من عج  تقييم قدراا عوة 
الصمود وا سرتشاد اجل يف وضع  ط  ال م  احملوية، يف ححل ت  ف ست مدن ع رى عوة وضع  ط  

 وة لوت يف مع تغري املناخ وامد من  اطر ال وار .عم  مت ام
 

 أوروبا ومنطقة وسط آسيا وجنوب القوقاز  
يف عورواا، يســتمر ال م  خبطة ح ي ة لومضــ  قدما اتنفيذ إطار ســنداا من  فل متاا ة نتااك  - ٦٤

قــد يف املفتوإ لومنتــدى األورو  لوحــد من  ــاطر ال وار ، الــذا ع 2017وتوصـــــــــــــــيــاآ اجتمــا  عــام 
إسطنبول، تركيا. وعوة سبي  امل ال،  رز الفريق ا ستشارا األورو  لو وم والت نولوجيا تقدما يف مسارا 

ا قتصـــــــــــــــادية  - عم  حددا ااعتبار ا عولويتحل لتنفيذ إطار ســـــــــــــــنداا يف املنطقة، و ا اآلمار ا جتماعية
 لو وار  وتوحيد البياناآ.
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  عولوية لف اد األورو  وهو يشــــــــــ   اآلن جزةا من ســــــــــياســــــــــتها ومي   امد من  اطر ال وار  - ٦5
اخلارجية من  فل اف ها املشرتب اشرن القدرة عوة الصمود. ويذكر يف البف  املشرتب عنجل ينبغ  لف اد 
األورو  عن يشـــــــــــــــرت  اصـــــــــــــــورة عك ر منهجية إجراة تقييماآ لومخاطر البيئية واملنا ية و اطر ال وار  

ري الوقاية والت يف وإعطـااهـا األولوية يف ا ســـــــــــــــت مـاراآ اإلمناايـة الواعيـة ااملخـاطر واطي  لتحـديد تداا
األراضــــــ  والتخطي  امضــــــرا. وقد قامت اوغاريا  فل رااســــــتها جملوس ا  اد األورو  اإعطاة األولوية 

آ ع ية الت ام  مع لوغاية )ه( من إطار ســـــنداا واســـــتهوت تن يم حوقة عم  لتقييم التقدم احملرز. وعُارز 
اســـــــــــــــرتاتيجياآ الت يف مع تغري املناخ وا تســـــــــــــــات يف ثيع املســـــــــــــــتوياآ ام ومية، وكذلل اماجة إ  

 ل وار .توجيهاآ وعدواآ لوضع اسرتاتيجياآ امد من  اطر ا
وُعحرز تقدم عيضــــــــــــا يف دمك امد من  اطر ال وار  يف التموي  املســــــــــــتدام. و دد  طة عم   - ٦٦

األورواية اشـرن ةوي  النمو املسـتدام سـوسـوة من اإلجراةاآ إلدماج ا سـتدامة يف صـنع القراراآ  املفوضـية
املالية وتدرج ال وار  يف ا عتباراآ البيئية وا جتماعية يف صـــــــــــنع القراراآ املت وقة اا ســـــــــــت مار لتحقيق 

ارها جزةا من األن مة املالية التموي  املســتدام. وكان هناب عيضــا دعم واضــن إلدماج  اطر ال وار  ااعتب
وم ايري ال شــــف عن املخاطر  فل جوســــة اســــتما  يف الربملان األورو  اشــــرن امد من  اطر ال وار  

 .2018شبا /فرباير  27يف  وةويوجل
وشـــــــــ   امد من  اطر ال وار  موضـــــــــوعا عاما لومنتدى اإلقويم  لوجنة ا قتصـــــــــادية ألورواا  - ٦7

. وعوة وججل اخلصــــــــوص، عارزآ املناقشــــــــاآ 2018ســــــــتدامة، الذا عقد يف وةار/مارف امل م االتنمية امل
من عهداو التنمية املســـــــــتدامة، املت وق ااملدن املســـــــــتدامة، ع ية البياناآ  11املت وقة ااســـــــــت راض الدو 

از املوموت  ا واملشــــــــاركة الشــــــــاموة وةوي  امد من  اطر ال وار  لدعم تنفيذ إطار ســــــــنداا. وجيرا إحر 
تقدم اشــرن عقد املنتدى األورو  القادم لوحد من  اطر ال وار ، الذا ســتســتضــيفجل ح ومة إيطاليا يف 

والذا ســيتين مزيدا من الفرص  ســت شــاو  2018تشــرين ال اين/نوفمرب  23إ   21روما يف الفرتة من 
 هذ  املساا  و ريها.

ال وار  يف منطقة وســـــــــــــ  وســـــــــــــيا وجنوس وعقد املنتدى دون اإلقويم  ال اين لوحد من  اطر  - ٦8
يف يريفان، واســـــــتضـــــــافتجل ح ومة عرمينيا ونُّ م اا شـــــــرتاب مع  2018حزيران/يونيجل  27و  2٦القوقاز يف 

م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار . واست رضت الدول األعضاة التقدم احملرز قياسا إ   طة 
اشــــــرن امد من  اطر ال وار  من  201٦تان، يف عام عم  اإلعفن امل تمدة يف دوشــــــانيب، طاجي ســــــ

التحدياآ ةاآ  (1٩)عج  اناة القدرة عوة الصــمود. ويربز اإلعفن الذا اعتمد يف وقت  حق يف يريفان
الصــــــوة اامد من  اطر ال وار  يف املنطقة، من قبي  تزايد  طر اخلســــــاار ا قتصــــــادية، واملخاطر الناثة 

وترمري ال وار  احملدودة واملت ررة والبطيئة ال هور، اا قرتان مع اخنفاض درجة  عن األ طار الت نولوجية
وصــــول ولياآ امد من املخاطر إ  الفقراة والفئاآ األشــــد ضــــ فا. ولذ  الغاية، التزمت الدول األعضــــاة 

وضــع مناةج ات زيز الت اون اإلقويم ، والتشــجيع عوة إضــفاة الطااع احملو  عوة تقييماآ  اطر ال وار  و 
لتول املخاطر، واست مار موارد إضافية يف امد من  اطر ال وار  وج   تقييماآ  اطر ال وار  شرطا 

 ت التحتية واإلس ان.مسبقا لفست ماراآ يف استخدام األراض ، والتخطي  امضرا، والب

__________ 

 .https://www.preventionweb.net/files/57668_finalyerevandeclarationeng26.06.181.pdfان ر  (1٩) 

https://www.preventionweb.net/files/57668_finalyerevandeclarationeng26.06.181.pdf
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الوطم لتوفري اودا تقييماآ املخاطر عوة الصـــــــــــــــ يد  32ومنذ اعتماد إطار ســـــــــــــــنداا، عجرآ  - ٦٩
البياناآ وامل ووماآ لفســـــــــرتشـــــــــاد  ا يف وضـــــــــع ا ســـــــــرتاتيجياآ الوطنية لوحد من  اطر ال وار . ويف 

قد وضـــ ت اســـرتاتيجياآ لوحد من  اطر ال وار  تتواةم  (20)، كانت عرا ة عشـــر اودا2018ةوز/يوليجل 
من املفوضـــية األورواية، جرى ت  ف عوة القيام اذلل. وادعم  (21)مع إطار ســـنداا وكانت عرا ة اودان

عيضـــــــا ت زيز اناة القدراآ عوة الصـــــــ يد احملو ، مبا يف ةلل عن طريق تقييماآ قااوية التضـــــــرر من  اطر 
األ طار يف البودياآ واســــــــــت راضــــــــــاآ األقران احل املدن. وتدعم من ومة األمم املتحدة عيضــــــــــا التنســــــــــيق 

تنمية املســـــــتدامة من  فل ســـــــتة من عطر عم  األمم وا تســـــــات فيما يت وق اامد من  اطر ال وار  وال
 لومساعدة اإلمنااية يف املنطقة. املتحدة

  
تشاااجي  أعمال الجهات ساااامبة المصااالحة والدعوة على الصاااعيد العالمي في  - رابعا 

 الكوارثمجال الحد من مخاطر 
، فإن هذ  املســــؤولية االر م من عن الدول تتحم  عموما  املســــؤولية عن امد من  اطر ال وار  - 70

مشـــــرتكة احل ام وماآ وثيع ايهاآ صـــــاحبة املصـــــوحة. وتضـــــطوع من ومة األمم املتحدة ادور هام يف 
. ومي نها عيضــــا عن 2030دعم نطات وتنو  الشــــراكاآ الفزمة لتوبية متطوباآ إطار ســــنداا و طة عام 

ر  والتنمية املســـــــــــــــتدامة من  فل  فز عامة ايمهور عوة ا ضـــــــــــــــطف  ادور  يف امد من  اطر ال وا
 الدعوة ال امة وا تصا آ.

 
 الشراكات - ألف 

ر م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  إنشــــــــــاة  - 71 جمموعة ســــــــــنداا ألصــــــــــحاس ”يســــــــــّ
يف إطار ولية إشـــراب عصـــحاس املصـــوحة اخلاصـــة ااجملموعاآ الرايســـية  2018يف شـــبا /فرباير  “املصـــوحة

وايهاآ األ رى صــاحبة املصــوحة يف املنتدى الســياســ  الرفيع املســتوى امل م االتنمية املســتدامة. وادو 
يز امد من جمموعة عصــــــحاس املصــــــوحة إ   قيق عكرب قدر ل ن من الترمري ايماع  لوشــــــراكاآ يف ت ز 

ى  اطر ال وار  يف مداو آ ونتااك املنتدى السياس  الرفيع املستوى واملناقشاآ ام ومية الدولية األ ر 
 ةاآ الصوة االتنمية املستدامة.

ة لتوحيـــد املقـــاييس، اـــدعم تقم وي  ف اجملوس ال ـــامل  امل م ابيـــانـــاآ املـــدن واملن مـــة الـــدوليـــ - 72
من  اطر ال وار ، عوة وضـــــــــــــــع م يار املن مة الدولية لتوحيد املقاييس  م تا األمم املتحدة لوحد من

ISO 37123  لومدن القادرة عوة الصمود. وسيدعم امل يار األولوياآ املت وقة اا ست مار وال م  يف جمال
  .201٩امد من  اطر ال وار  والقدرة عوة الصمود ومن املتوقع عن ينشر يف عام 

يــذ  ريطــة طريق إطــار ســـــــــــــــنــداا يف جمــايل ال وم والت نولوجيــا، ُعّزز الفريق ومن عجــ  دعم تنف - 73
ا ســـــــتشـــــــارا ال امل  امل م اال وم والت نولوجيا التااع مل تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  من 
حيجت نطاقجل وموارد . ويشــــــم  ةلل إنشــــــاة شــــــراكة يف جمايل ال وم والت نولوجيا وعفرقة اســــــتشــــــارية عومية 

__________ 

وندا، وقربص، واملمو ة املتحدة لربيطانيا ال  مة عرمينيا، وإستونيا، واوغاريا، وايب  األسود، وجورجيا، وصرايا، وفرنسا، وفن (20) 
 وعيرلندا الشمالية، والنرويك، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.

 إيطاليا، والربتغال، وتركيا، وسووفينيا. (21) 
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ت نولوجية عوة الصــ يد اإلقويم . وينصــا الرتكيز عوة الت اون املشــرتب احل اصــصــاآ مت ددة، وت زيز و 
دور ومشــــاركة الشــــباس يف جمايل ال ووم والت نولوجيا وســــد الفجوة احل ال ووم والســــياســــاآ. ويو  اهتمام 

ملناطق امل رضــــــــــة  اص لوحجك ا قتصــــــــــادية لوحد من  اطر ال وار ، وثع البياناآ، ورســــــــــم  راا  ا
 لوخطر و وي  املخاطر، والرا  احل م ارو الش وس األصوية وال وم والت نولوجيا.

وتواص  ت زيز الت اون مع القطا  اخلاص اشرن امد من  اطر ال وار  اإطفت شب اآ وطنية  - 7٤
  التااع مل تا جديدة لتحالف القطا  اخلاص امل م اإجياد جمتم اآ قادرة عوة الصـــــمود يف وججل ال وار 

األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  يف اريو، والســـــــــــــوفادور، وشـــــــــــــيو ، و واتيما ، وكندا، وكولومبيا، 
وني ارا وا، وهندوراف، والو ياآ املتحدة األمري ية. ويف الفوبحل، عفضـــــــــــت الشـــــــــــراكة احل م تا  الف 

وججل ال وار  يف الفوبحل، وام ومة ومرصـــــد القطا  اخلاص امل م اإجياد جمتم اآ قادرة عوة الصـــــمود يف 
مانيف إ  إنشـــــاة اجملوس الوطم لبناة القدرة عوة الصـــــمود، الذا يشـــــجع ا ســـــت ماراآ الواعية ااملخاطر 

 عوة الص يد احملو ، و  سيما يف املناطق امضرية.
 اطر ال وار ، الذا واســــتضــــافت ح ومة انغفديش املؤةر الدويل ال اين امل م ااإلعاقة وإدارة  - 75

+ إجراةاآ حمــددة لت زيز املشــــــــــــــــاركــة يف  2015. و ــدد إعفن دكــا 2018عقــد يف دكــا يف عيــار/مــايو 
منتدياآ عصـــــــحاس املصـــــــوحة املت ددين احملوية والوطنية واإلقويمية واملبادراآ ام ومية الدولية لتنفيذ إطار 

ف الة ووضــــــع مبادئ توجيهية كإســــــهام يف  ســــــنداا فيما يت وق ااألشــــــخاص ةوا اإلعاقة وإنشــــــاة ولياآ
 ملت وقة اامد من  اطر ال وار .مرصد إطار سنداا لفسرتشاد  ا يف السياساآ واملمارساآ ا

وجيرا حاليا إنشـــــــــــــــاة منصـــــــــــــــة عوة اإلنرتنت لتقدمي التزاماآ طوعية من جانا ثيع ايهاآ  - 7٦
ة ا لتزاماآ الطوعية امل ونة قب  وعمناة وا د صاحبة املصوحة من عج  دعم تنفيذ إطار سنداا. واناة عو

، ة ــ  2015مؤةر األمم املتحــدة ال ــامل  ال ــالــجت امل م اــامــد من  ــاطر ال وار ، الــذا عقــد يف عــام 
املنصــــة عداة لرصــــد التقدم احملرز، وتبادل املمارســــاآ اييدة وضــــمان عن ت ون ا لتزاماآ الطوعية متواامة 

نية واحملوية لوحد من  اطر ال وار  وعن تســــــــــــهم يف تنفيذها. وســــــــــــُيطوق تقرير مع ا ســــــــــــرتاتيجياآ الوط
 مي   و ويو  عن ا لتزامــاآ الطوعيــة املت وقــة اــإطــار ســـــــــــــــنــداا يف املنتــدى ال ــامل  لوحــد من  ــاطر 

  .201٩ال وار  يف عام 
اآ والدروف اشــــــــرن إعادة ومي   الربنامك الدويل لوت ايف من ومار ال وار  ولية دولية لتبادل اخلرب  - 77

من عولوياآ إطار ســـــنداا. ويف املنتدى الدويل لوت ايف من  ٤البناة عوة حنو عفضـــــ  لدعم  قيق األولوية 
يف كو ، اليااان، تبادل املشـــــاركون ُ جا اات ارية  2018ومار ال وار ، الذا عقد يف كانون ال اين/يناير 
درة عوة الصـــــــمود عن طريق إعادة البناة عوة حنو عفضــــــ . من التجارس الســـــــااقة اشـــــــرن كيفية  قيق الق

وعوة النحو املتفق عويجل يف ايوســــــة الســــــااقة لوجنة التوجيهية، ســــــيجرا اســــــت راض اإلطار ا ســــــرتاتيج  
 لوربنامك الدويل لوت ايف من ومار ال وار  لتقييم التقدم احملرز و ديد ا حتياجاآ من القدراآ. 

 
 أنشطة الدعوة - باء 

من  11مع إيفة اهتمام  اص لوحد من املخاطر يف املناطق امضــــــــــــرية من عج   قيق الدو  - 78
عهداو التنمية املستدامة، والغاياآ ال املية إلطار سنداا وعهداو اخلطة امضرية ايديدة، تتواص  محوة 

حىت اآلن.  مدينة وح ومة حموية إليها 3 800، اانضـــــــــــــــمام “ج   املدن قادرة عوة مواجهة ال وار ”
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ووضــــــ ت امموة ســــــج  عداة املدن فيما يت وق مبواجهة ال وار ، الذا ميّ ن ام وماآ احملوية من تقييم 
 آ املواجهة يف تنفيذ إطار سنداا.قدراا عوة مواجهة ال وار  ورصد واست راض التقدم احملرز والتحديا

يف  2017ارمواج تســـــــــــــــونام  يف عام وادعم من ح ومة اليااان، احتف  االيوم ال امل  لوتوعية  - 7٩
تشـــرين ال اين/نوفمرب اتن يم مناســـباآ يف ثيع عحناة ال امل لوتوعية مبخاطر عمواج تســـونام  وســـب  امد  5

يف ســـــــوســـــــوة اإلنذار املب ر ارمواج تســـــــونام   “املي  األ ري”من تول املخاطر. وركزآ املناســـــــباآ عوة 
ة لوخطر  ذيراآ يف الوقت املناسا وعن ت رو اإلجراةاآ اليت لضمان عن تتوقة اجملتم اآ احملوية امل رض

يت حل عويها اااةها. وعارزآ املناســـــــــباآ عموية حماكاة ا ســـــــــتجااة يف حالة حدو  عمواج تســـــــــونام  يف 
اليت  “17املوجة ”مشال شـــــرت احملي  األطوســـــ  والبحر األايا املتوســـــ  والبحار املتصـــــوة  ما املســـــماة 

دولية ام ومية ل ووم احمليطاآ التاا ة ملن مة األمم املتحدة لورتاية وال وم وال قافة، وروجت عجراا الوجنة ال
ملؤةر قمة طفس املدارف ال انوية امل م االيوم ال امل  لوتوعية ارمواج تســـــــــــــــونام ، الذا عقد يف عوكيناوا، 

مدرســة يف  81  الربنامك اإلمناا  يف اليااان، وعارزآ الربنامك اإلقويم  لوتوعية ارمواج تســونام  الذا نفذ
 اودا يف وسيا واحملي  الادئ. 18
، ركز ا حتفال “محوة سنداا السباعية: سبع  اياآ يف سبع سنواآ”ويف سيات ا ستمرار يف  - 80

تشـــــــــــــــرين األول/عكتوار، عوة الغاية  13، الذا ن م يف 2017االيوم الدويل لوحد من ال وار  يف عام 
اا، وه  امد ادرجة كبرية من عدد األشـــــخاص املتضـــــررين من ال وار  عوة الصـــــ يد )س( إلطار ســـــند

، ركزآ مناسباآ عقيمت يف ثيع عحناة ال امل عوة األمان “البيت هو املفة اآلمن”ال امل . و ت ش ار 
 مويون شخق. 23.٦يف املنزل وم ان ال م ، ووصوت محوة يف وساا  التواص  ا جتماع  إ  

  
 جهة آثار ظاهرة النينيواتخاذ إجراءات عالمية فعالة لموا - خامسا 

التذاذس اينو ، ك  مف   -عادة ما  د   اهرتا النينيو والنينيا، و ا مرحوتا  اهرة النينيو  - 81
إ  ســـبع ســـنواآ، مع ومار كبرية عوة عمنا  الطقس يف ثيع عحناة ال امل. وفيما يت وق االنصـــف ال اين من 

 .(22)التذاذس اينو  عند مســــــــــــتوى حيادا الســــــــــــيناريو األرجن -، ي ترب اســــــــــــتمرار النينيو 8201عام 
و فل ســـــــــــــــنواآ النينيو والنينيــا اميــاديــة، من األ يــة مب ــان التــرهــا لوحــد  املقبــ  وانــاة القــدرة عوة 

 مواجهتجل وامد من  اطر .
التذاذس  - ضـــــــــــررة من  اهرة النينيووتســـــــــــرتشـــــــــــد األمم املتحدة يف تقدمي الدعم إ  البودان املت - 82

التذاذس اينو  من عن تصــــــــبن كوار :  ط   - منع نوااآ  اهرة النينيو”اينو  االـــــــــــــــــــــــتقرير امل نون 
واملخط  النموةج  لو مــ  هو عداة لــدعم اخلط  املت ــاموــة اليت تقــاد وطنيــا وت مــ  “. منوةج  لو مــ 

و  واأل طار املنا ية األ رى،  متصــــــاص املخاطر من التذاذس اين - ادافع اإلنصــــــاو لوترها لونينيو
دون ت ريا امل اســــــــــــــا اإلمنااية لوخطر وا ســــــــــــــرتشــــــــــــــاد  ا يف اخلط  اإلمنااية الذكية منا يا  لوحد من 
املخاطر. وعنشئت ينة تاا ة لوفريق ال ام  املشرتب احل الوكا آ ارااسة مشرتكة من راساة ارنامك األمم 

ومن مة األ ذية والزراعة لألمم املتحدة واملن مة ال املية لألرصـــــــــــــــاد ايوية لدعم تنفيذ املتحدة اإلمناا ، 
املخط  النموةج  لو م  وإجراةاآ التشـــــــــــغي  املوحدة املشـــــــــــرتكة احل الوكا آ من عج  اااة إجراةاآ 

 آ يف مب رة لوتصــــــــــــــــدا لنواــاآ النينيو والنينيــا، اليت عصــــــــــــــــدراــا الوجنــة الــداامــة املشـــــــــــــــرتكــة احل الوكــا
__________ 

 (22) World Meteorological Organization, “El Niño/La Niña update”, March 2018 . 
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. و دد إجراةاآ التشـــــــــغي  املوحدة األعمال اإلمنااية واإلنســـــــــانية اليت يقوم  ا الن ام 2018 وةار/مارف
الدويل لوشــرو  يف ال م  املب ر لوتخفيف من ومار ال واهر ايوية البالغة الشــدة وحا آ تفشــ  األمراض 

آ اليت يت حل عن تتخذ إجراةاآ وتوقيت التذاذس اينو . وه   دد ايها -الناثة عن نوااآ النينيو 
 تول اإلجراةاآ وكيفية القيام  ا مبجرد وجود إشاراآ  ذير من احتمال وقو  ال اهرة.

وعمــ  مركز اخلــدمــاآ اإلقويم  ألفريقيــا التــااع لوربنــامك اإلمنــاا  مع ععضــــــــــــــــاة الوجنــة الــداامــة  - 83
  دعم ينة التنمية لوجنوس األفريق  يف الترها املشـــــــــــــــرتكة احل الوكا آ ملنطقة اينوس األفريق  من عج

. 2017التذاذس اينو  يف عام  -لفســــــــــــتجااة واااة إجراةاآ مب رة لوتخفيف من ومار  اهرة النينيو 
ومش  ةلل اســـــت راض ا ســـــتجااة وتبادل الدروف املســـــتفادة من حا آ ايفاو اليت تســـــببت  ا حادمة 

 زيز التنبؤ والقدراآ من عج  توفري اخلدماآ املنا ية وتقدمي الدعم ، وت2015/201٦النينيو يف الفرتة 
لوضــــــــع  ط  طوارئ وتنســــــــيق إقويمية ووطنية. وُومّقت الدروف املســــــــتفادة  فل حادمة النينيو يف الفرتة 

يف وســـيا واحملي  الادئ يف إطار جهد مشـــرتب احل الربنامك اإلمناا ، والوجنة ا قتصـــادية  2015/201٦
اعية آلســيا واحملي  الادئ، وم تا تنســيق الشــؤون اإلنســانية، والن ام اإلقويم  املت ام  ل نذار وا جتم

املب ر ااملخاطر املت ددة يف عفريقيا ووســــــــــيا ومركز املناخ التااع ملنتدى الت اون ا قتصــــــــــادا آلســــــــــيا واحملي  
لت اون اإلقويميحل احل الوكا آ الادئ. ويقرتإ التقرير الفحق  جا من ســـــــت  طواآ لت زيز التنســـــــيق وا

وام وماآ الوطنية يف ثيع مراح  دورة ال وار  من التنبؤ وإدارة املخاطر إ  الدعم اإلنســــاين واإلن اش 
ا د وقو  امادمة. وي م  م تا األمم املتحدة لشــــــــــــــؤون الفضــــــــــــــاة اخلارج  مع من مة األ ذية والزراعة 

ملتحدة مل افحة التصـــــــحر يف البودان اليت ت اين من ايفاو الشـــــــديد لألمم املتحدة، وعمانة اتفاقية األمم ا
و/عو من التصـــــــــحر، وخباصـــــــــة يف عفريقيا، ومركز تنســـــــــيق عمري ا الوســـــــــطة لووقاية من ال وار  الطبي ية، 
واجملوس الزراع  ألمري ا الوسطة والوكا آ ام ومية يف عمري ا الوسطة ومنطقة البحر ال ارييب من عج  

 نذار املب ر اايفاو الناجم عن  اهرة النينيو ااستخدام عموياآ الرصد االسوات .ت زيز اإل
مدمرة االنســـبة لو ديد من البودان. واا قرتان مع  2015/201٦وكانت حادمة النينيو يف الفرتة  - 8٤

برية، وعدآ اآلمار املرتتبة عوة تغري املناخ، عزهقت امادمة ال  ري من األرواإ وعمقت  ســــــاار اقتصــــــادية ك
إ  تراجع اجملتم اآ احملوية والبودان يف مســــــــارها حنو التنمية املســــــــتدامة. و  جيوز عن  د  ةلل مرة توو 
األ رى. ومبا عنجل من املم ن التنبؤ اوقو  تول ال اهر، جيا اناة القدرة عوة الصــــــمود وامد من املخاطر 

 مماية امل اسا اإلمنااية.
  

 التوسياتاالستنتاجات و  - سادسا 
  تزال الت اليف ا قتصـــادية املتزايدة واآلمار ا جتماعية والبشـــرية املســـتمرة لو وار  تبق  عك ر  - 85

فئاآ الناف ضـــ فا وعشـــد البودان فقرا  وف الركا يف املســـار حنو التنمية املســـتدامة. ويوزم اااة إجراةاآ 
إجياد  اطر جديدة وم اية مواطن الضــــــــ ف حازمة ومســـــــــتمرة لوحد من  اطر ال وار  امالية، و نا 

ا جتماع  وا قتصـــادا اليت تضـــع فقراة ال امل يف مواجهة ال وار . ويتســـم التســـويم اال فقة امالية احل 
 فالة عدم اوف عا األ طار، وتغري املناخ، والنمو ا قتصـــــادا، والفقر، وعدم املســـــاواة ااأل ية البالغة ل

 عحد عن الركا.
وي ط  إطار ســـــــــــنداا نتااك إجيااية ا د مرور مف  ســـــــــــنواآ منذ اعتماد . وقامت عدة اودان  - 8٦

اوضـــــــــــــع اســـــــــــــرتاتيجياآ وطنية جديدة لوحد من  اطر ال وار  عو ه  اصـــــــــــــدد القيام اذلل عو مبواةمة 
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 القاامة منها مع إطار ســـــــنداا، وهو ما مي   شـــــــرطا عســـــــاســـــــيا لوتنمية املســـــــتدامة الواعية آا ســـــــرتاتيجيا
لتحقيق الغاية )ه( من إطار سنداا،  2020ااملخاطر. وقب  سنتحل ونيف من املوعد النهاا  احملدد ا ام 

ينبغ  تســــــــــــريع وترية ال م  امالية. ويوزم عيضــــــــــــا إيفة قدر عكرب من ا هتمام فيما يت وق اوضــــــــــــع وتنفيذ 
دمك اســــــــــــرتاتيجياآ امد من ا ســــــــــــرتاتيجياآ احملوية لوحد من ع طار ال وار . ومن األ ية مب ان عن ت

 اطر ال وار  يف اســـــرتاتيجياآ التنمية املســـــتدامة و ط  الت يف مع تغري املناخ لضـــــمان اتبا   ك وا  
 ااملخاطر إزاة التنمية املستدامة.

وتــدعو امــاجــة إ  ت زيز ثع البيــانــاآ املت وقــة اــاأل طــار املت ــددة و ويــ  املخــاطر يف ك ري من  - 87
ان عن ت ون اســـــرتاتيجياآ وســـــياســـــاآ امد من  اطر ال وار  مرت زة عوة األدلة وحمددة املناطق لضـــــم

حسا السيات. ومثة حاجة عيضا إ  تنمية القدراآ والدعم التقم لضمان عن ت ون البياناآ مصنفة من 
 عج  دعم ا سرتاتيجياآ الشاموة لوجميع واملراعية لفعتباراآ اينسانية عوة حنو كام . 

وتتســم مشــاركة ايهاآ صــاحبة املصــوحة عوة الصــ د ال امل  واإلقويم  والوطم واحملو  ااأل ية  - 88
البالغة لتحقيق عهداو إطار ســـــــــــنداا. ويوزم ت زيز ايهود املبذولة لضـــــــــــمان اإلدماج املنهج  واملشـــــــــــاركة 

اطر ال وار ، النشـــطة يميع ايهاآ صـــاحبة املصـــوحة يف وضـــع وتنفيذ ورصـــد اســـرتاتيجياآ امد من  
يف ةلـل األشـــــــــــــــخــاص ةوو اإلعـاقـة، والنســــــــــــــــاة والفتيــاآ، وكبــار الســـــــــــــــن، واجملتم ــاآ احملويــة األك ر  مبـا
 واميشا. فقرا
، ســــــي قد األمحل ال ام مؤةر قمة م نيا ااملناخ، ســــــتتضــــــمن عهدافجل زيادة طموإ 201٩ويف عام  - 8٩

ألطراو فيما يت وق االت يف مع تغري املناخ الدول األعضـــاة وايهاآ الرايســـية صـــاحبة املصـــوحة من  ري ا
وامد من  اطر ال وار . وســــــــتقوم الدول األعضــــــــاة عيضــــــــا ااســــــــت راض التقدم احملرز حنو  قيق عهداو 

ــــــــــــــــ  ، 201٩يف املنتدى الســياســ  الرفيع املســتوى امل م االتنمية املســتدامة يف عام  17التنمية املســتدامة الـ
يشـــ   ةلل فرصـــة هامة لتقييم مدى اتبا  طريقة واعية ااملخاطر يف تنفيذ  ت رعاية ايم ية ال امة. وســـ

األهداو، ووضــــــع امد من  اطر ال وار  يف صــــــوا تنفيذ واســــــت راض األهداو  فل دورة الســــــنواآ 
، ســــــــــتقدم توصــــــــــياآ اشـــــــــرن 201٩األراع املقبوة. ويف املنتدى ال امل  لوحد من  اطر ال وار  يف عام 

م صـــا املزيد من الرتكيز فيها لفســـرتشـــاد  ا من قب  صـــان   الســـياســـاآ عوة املســـتوى اجملا آ اليت يوز 
، وكذلل يف است راض  طة 201٩الوطم ويف مداو آ ونتااك املنتدى السياس  الرفيع املستوى يف عام 

ل ايزرية الصـــــــــــــــغرية النامية عم  عديس عاااا واســـــــــــــــت راض منتصـــــــــــــــف املدة إلجراةاآ ال م  امل ج  لودو 
 ساموا(، من احل عمور ع رى.  مسار)

وسي ون توفري حملة عامة شاموة عن التقدم احملرز حنو  قيق الغاياآ ال املية السبع إلطار سنداا  - ٩0
والغاياآ املت وقة اامد من  اطر ال وار  يف عهداو التنمية املستدامة عمرا االغ األ ية لتوجيجل املناقشاآ 

. ولذا 201٩املســـــــــتوى واملنتدى ال امل  لوحد من  اطر ال وار  يف عام  يف املنتدى الســـــــــياســـــــــ  الرفيع
 الغرض، من الضـــــــرورا عن تقوم البودان ااإلاف  من  فل مرصـــــــد إطار ســـــــنداا حبوول تشـــــــرين األول/

، وعن ُتشــــــــرب جهاآ التنســــــــيق الوطنية امل نية اإطار ســــــــنداا يف ولياآ التنمية املســــــــتدامة 2018 عكتوار
 ية ا ست راضاآ الوطنية الطوعية.الوطنية وعمو

ويتطوـــا ةويـــ  امـــد من  ـــاطر ال وار  قـــدرا عكرب من ا هتمـــام من جـــانـــا اجملتمع الـــدويل  - ٩1
وام وماآ الوطنية. ويت حل عن ت م  املؤســــــــســــــــاآ املالية الدولية، ومصــــــــارو التنمية اإلقويمية، ومن ومة 
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من  اطر ال وار  وعن تقدم الدعم لوح وماآ  األمم املتحدة م ا لوضـــــــــــع صـــــــــــ وب مالية مبت رة لوحد
الوطنية يف ت بئة املوارد لوحد من  اطر ال وار . ومثة ضرورة لزيادة املشاركة مع القطا  اخلاص، عوة كف 

 ارساآ البناة الواعية ااملخاطر.الص يدين احملو  والدويل، إلجياد حوافز وعن مة لفست ماراآ ول
ن  ـاطر ال وار  وســــــــــــــــااـ  تنفيـذ كـافيـة من  فل ت زيز طرااق الت ـاون ويتطوـا نطـات امـد م - ٩2

الدويل والشــــــــراكة ال املية. ولذا الغرض، ينبغ  مواصــــــــوة ا ســــــــتفادة من إم اناآ الت اون فيما احل اودان 
اينوس فيمــا يت وق اــامــد من  ــاطر ال وار . وقــد عحرز تقــدم يف إدمــاج  ك وا  اــاملخــاطر يف الــدعم 

   مواصوة توسيع نطات هذا التقدم.من قب  ايهاآ املاحنة ال نااية واملت ددة األطراو، وينبغاملقدم 
ويضطوع م تا األمم املتحدة لوحد من  اطر ال وار  وشركاا  يف األمم املتحدة ادور حمورا  - ٩3

  ااملخاطر إزاة يف توفري الدعم التقم إ  البودان من عج  تنفيذ ورصـــــــد إطار ســـــــنداا ودعم اتبا   ك وا 
التنميــة املســـــــــــــــتــدامـة. وجيـا عن تف  من ومـة األمم املتحــدة اـا لتزامـاآ املت هــد  ـا يف  طــة عمــ  األمم 
املتحدة لوحد من  اطر ال وار  من عج  زيادة القدرة عوة مواجهتها، اليت ة   إسهاما كبريا يف إصفإ 

ياســـــــــــــــاآ ال املية واإلقويمية من ومة األمم املتحدة اإلمنااية ومي ن عن تدعم البودا ن يف ترثة عطر الســـــــــــــــ
املت اموة إ  ارامك مت ددة القطاعاآ عوة الص يد الوطم. وصندوت األمم املتحدة ا ستئماين لوحد من 
ال وار  هو األداة اليت تدعم تنفيذ ومتاا ة واســــــــــــت راض إطار ســــــــــــنداا، وهو حباجة إ  زيادة يف حجم 

  حقا. اوية التنبؤ  ا و سحل توقيتجلةويفتجل وكذلل إ  ت زيز قا
 ويوسى بما يلي: - ٩٤

أن تواسااااااااااااح الدولل م  زيادة الدعم التقني والدعم في مجال بناء القدرات من  )ع( 
جانب منظومة األمم المتحدة والجهات األخرى سامبة المصلحة وفقا لتوجيهات خطة عمح األمم 

القدرة على مواجهتهال إعطاء األولوية وإتامة  المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من أجح زيادة
 2020الموارد لوىاا  اسااتراتيجيات وطنية ومحلية ةاااملة للحد من مخاطر الكوارثل بحلول عام 

وتعزيز مواءمتها م  استراتيجيات التنمية المستدامة والتكيف م  تغير المناخ وما يتصح بها من أطر 
 تمويحل وإدماجها فيها؛

ألمم المتحدةل بذل الجهود من دولل بدعم منسااااااااااق من منظومة اأن تواسااااااااااح ال )س( 
إنشاء أو تعزيز نظم تسجيح الخسائر الناجمة عن الكوارث ووى  خطوط أساس الستخدامها  أجح

ّنفااة بحسااااااااااااب الاادخااحل والجن ل كنقاااط مرجعيااة لقياااس التحسااااااااااايناااتل ماادعومااة ببيااانااات مصااااااااااا
 واإلعاقة؛ والسنل
سانداي على اإلنترن  لتتب  التقدم المحرز قياساا أن تساتخدم الدول مرساد إطار  )ج( 

نداي والغايات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في أهدا   إلى الغايات العالمية إلطار سااااااااااا
 التنمية المستدامة والغايات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث؛

أن تااااادرو الااااادول االساااااااااااتعاااااداد ألماااااداث النينيو والحاااااد من مخااااااطرهاااااا في  )د( 
 اتيجيات الوطنية والمحلية للحد من مخاطر الكوارث التي تتناول أخطارا متعددة؛االستر 

أن تأخذ الدول في االعتبار الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ إطار ساااااااااانداي في  )ه( 
العملية التحضااااااايرية للمنتدى الساااااااياساااااااي الرفي  المساااااااتوى المعني بالتنمية المساااااااتدامة ومداوالت  
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ل بما في ذلك من خالل إةااااااارا  201٩ألخرى ذات الصااااااالة في عام واالساااااااتعراىاااااااات العالمية ا
جهات التنساايق الوطنية المعنية باطار ساانداي في عملية االسااتعراىااات الوطنية الطوعيةل وأن تأخذ 
الحد من مخاطر الكوارث في االعتبار في متابعة واساااااااااااتعران أهدا  التنمية المساااااااااااتدامة خالل 

 السنوات األرب  التالية؛
تشااااااااااار  الدول بنشاااااااااااط في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في أن  )و( 
ل بمشاااركة تشاامح جمي  القطاعات والوزارات على أعلى مسااتوى ممكنل وكذلك 201٩أيار/مايو 

 في المنتديات اإلقليمية القادمة للحد من مخاطر الكوارث؛ 
ميةل ومنظومة األمم أن تضاا  المسسااسااات المالية الدوليةل ومصااار  التنمية اإلقلي )ز( 

المتحدة آليات لتمويح الحد من مخاطر الكوارث من أجح دعم تنفيذ االساااااااااااتراتيجيات الوطنية 
للحد من مخاطر الكوارثل وتشااااااااااجي  تعب ة الموارد الوطنيةل وتحفيز اسااااااااااتثمارات القطاعين العام 

 والخاص الواعية بالمخاطر؛
لعالمية وتوفير وسااااااائح التنفيذ لدعم أن تعزز الدول التعاون الدولي والشااااااراكات ا )إ( 

أقح البلدان نموا والبلدان النامية غير الساااملية والدول الجزرية الصااغيرة الناميةل فضااال عن البلدان 
المتوساااااااااااطة الدخح التي تواج  تحديات محددةل في تنفيذ إطار ساااااااااااندايل وأن تكفحل في هذا 

 عددة األطرا  واعية بالمخاطر؛ السيابل أن تكون المساعدة اإلنمائية الثنائية والمت
أن تنظر الدول في زيادة تبرعاتها المالية لصااااااااااندوب األمم المتحدة االساااااااااات ماني  ) ( 

للحااد من الكوارثل وكااذلااك في دعم الميزانيااة العاااديااة لمكتااب األمم المتحاادة للحااد من مخاااطر 
ارث التي تهددها الكوارثل من أجح دعم جهود الدول األعضاااااااااااااء الرامية إلى إدارة مخاطر الكو 

 والحد منهال وتنفيذ إطار سنداي؛
أن تقوم الجهات ساااااااامبة المصااااااالحةل بما في ذلك القطاا الخاصل واألوسااااااااط  )ا( 

األكاااديميااةل ومنظمااات المجتم  الماادنيل ووساااااااااااااائط اإلعالمل م  مااا لااديهااا من معااار  وخبرات 
ن الوطني والمحلي في ومواردل بالعمح م  الحكومات بشاااااااكح اساااااااتباقي على الصاااااااعد الوطني ودو 

تنفيذ إطار ساااانداي وإدماو الحد من مخاطر الكوارث في سااااياساااااتها وبرامجهال بحي  تسااااهم في 
 تحقيق التنمية المستدامة الواعية بالمخاطر.

 


