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 المتحدة األمـم مـإتمر 
 المعنً الثالث العالمً
 أخطار من بالحد

 النشرة األخيرة -الكوارث 

مؤتمر األمم المتحدة العالمً الثالث المعنً بالحد من أخطار ملخص 
 2015مارس/آذار  18 – 14:  الكوارث

ُعقد مإتمر األمم المتحدة العالمً الثالث المعنً بالحد من أخطار  
فً سٌنداي،  2015مارس/ آذار  18 – 14الكوارث فً الفترة من 

الٌابان. وناقش المشاركون فً هذا المإتمر خطة متفق علٌها دولٌاً 
تؤتً هذه لٌكون العالم أكثر أماناً من أخطار الكوارث الطبٌعٌة، و

وتم اعتمادها من ِقَبل  2015 – 2005و غالخطة بعد إطار عمل هٌو
ات بٌن الهٌئات المشاركٌن فً المإتمر. وباإلضافة إلى المفاوض

الحكومٌة حول تفاصٌل هذه االتفاقٌة، تضمن المإتمر موائد مستدٌرة 
وزارٌة وحوارات شراكة رفٌعة المستوى بٌن العدٌد من األطراف،  
كما تضمن جلسات عمل والعدٌد من الفعالٌات التً تم تنظٌمها أثناء 

 المإتمر وبمقر انعقاده فً مركز سٌنداي الدولً.
فاوضات الخاصة بإطار الحد من أخطار الكوارث لما وقد أحرزت الم

تقدماً فً المإتمر.  2014والتً بدأت فً ٌولٌو/تموز  2015بعد 
وتم عقد هذه المفاوضات فً جلسات غٌر رسمٌة على هامش اللجنة 

الرئٌسٌة للمإتمر. وأسفرت المناقشات المكثفة عن اعتماد إطار 
الجلسة الختامٌة فً  2030 – 2015سٌنداي لتخفٌض المخاطر 

 العامة التً ُعقدت فً منتصف اللٌل فً الٌوم األخٌر.
من أعضاء الوفود،  6500وقد حضر هذا المإتمر ما ٌقُرب من 

ومنهم ممثلون عن الهٌئات الحكومٌة ومنظمات األمم المتحدة، 
والمنظمات غٌر الحكومٌة والقطاع الخاص مما دعا مارجارٌتا 

ألمٌن العام لألمم المتحدة للحد من وولستروم، المبعوث الخاص ل
أخطار الكوارث أن تقول "أنه بالفعل مإتمر ُمتعدد األطراف". 

رئٌس دولة وحكومة  25دولة و 187وتضمن المشاركون، وفود 
من أعضاء الوفود على المستوى الوزاري باإلضافة إلى  100و

شخص فً عدد  40000العدٌد من كبار القادة. وقد شارك حوالً 
 من فعالٌات المإتمر. كبٌر

وخالل جلسات توزٌع الجوائز، أشاد المإتمر باإلنجازات فً مجال 
الحد من أخطار الكوارث وباألفالم الوثائقٌة واألبحاث. وقد حصل 

، بٌنما 2015آالن الفٌل، كوستارٌكا، على جائزة ساساكاوا لعام 
حصلت أربعة أفالم حول الحد من أخطار الكوارث على جوائز على 

 عموم الهند للحكومات المحلٌة مختلف المستوٌات، كما حصل معهد
All India Institute of Local Self-Government   على

"جائزة المخاطر" نظراً لنهجه المتمٌز فً دمج المجتمعات المحلٌة فً 
 .التخطٌط للحد من األخطار

 
 خلفٌة مختصرة حول المؤتمر العالمً للحد من أخطار الكوارث

ازدادت حدة وتواتر األخطار الطبٌعٌة مثل الفٌضانات وموجات  لقد
الجفاف وآثار الظواهر المتطرفة مثل الزالزل وموجات التسونامً 

وأصبح لها آثاراً مدمرة على األفراد والمجتمعات. وقد أدى تفاقم 
الموقف وسوء التخطٌط والفقر وعدد كبٌر من عوامل ضعف القدرات 

لتعامل مع األخطار والكوارث الطبٌعٌة. وقد إلى تدنً القدرة على ا
ازدادت أهمٌة القٌام باتخاذ إجراءات لتقلٌل المخاطر على المستوى 

الدولً، وٌرى العدٌد ضرورة حماٌة جهود التنمٌة المستدامة وتحقٌق 
األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة، هذا باإلضافة إلى االشتراك كعنصر فاعل 

 .2015فً خطة التنمٌة لما بعد 

وٌتضمن الحد من أخطار الكوارث كل السٌاسات واالستراتٌجٌات 
واإلجراءات التً ُتمكن األفراد والمدن والدول من زٌادة القدرة على 
التصدي لألخطار وتقلٌل المخاطر والضعف أمام الكوارث. وإدراكاً 
بؤن المخاطر الطبٌعٌة ٌمكن أن ُتهدد أي جهة وأي فرد دون استثناء، 

تراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث ٌعتمد فإن نظام اس
على الشراكات وعلى تبنً منهجاً عالمٌاً للحد من الكوارث، وٌهدف 
إلى إشراك كل األفراد والمجتمعات فً التوجه نحو أهداف تخفٌض 

فقدان األرواح، والنكسات االجتماعٌة واالقتصادٌة واألضرار البٌئٌة 
 الطبٌعٌة.التً تسببها األخطار 

  
أدت الزٌادة فً اإلصابات  العقد الدولً للحد من أخطار الكوارث:

البشرٌة وخسائر الممتلكات الناتجة عن الكوارث فً الثمانٌنات إلى 
بإعالن عقد  1989قٌام الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً عام 

التسعٌنات بمثابة العقد الدولً للحد من أخطار الكوارث الطبٌعٌة 
(. وٌهدف العقد الدولً للحد من أخطار 44/236رار رقم )الق

الكوارث الطبٌعٌة إلى التعامل مع منع الكوارث وذلك فً سٌاق العدٌد 
من المخاطر وتشمل الزالزل، والعواصف، وأمواج التسونامً، 

والفٌضانات، واإلنهٌارات األرضٌة، واندالع البراكٌن، والحرائق 
 نادب، والجفاف والتصحر.الهائلة، وانتشار الجراد والج

 في هذا العدد
 0 ..... الكوارث أخطار من لمحد العالمي المؤتمر حول مختصرة خمفية

 3 ................... الكوارث أخطار من لمحد العالمي المؤتمر تقرير

 3 .................................. النظر لوجيات العام التبادل

 3 ...................................... الوزارية المستديرة الموائد

 4 ............................... المستوى رفيعة الشراكة حوارات

 4 ............................................... العمل جمسات

 5 ............................................... الرئيسية المجنة

 8 .............................................. الختامية الجمسة

 8 .................................. المؤتمر عن ةالناتج الوثائق

 01 ... الكوارث أخطار من بالحد المعني العالمي لممؤتمر موجز تحميل

 05 ............................................. القادمة االجتماعات

 

 
كانت إحدى  أخطار الكوارث: المؤتمر العالمً األول المعنً بالحد من

النتائج الرئٌسٌة للعقد الدولً للحد من أخطار الكوارث الطبٌعٌة هً 
استراتٌجٌة ٌوكوهاما من أجل عالم أكثر أماناً وخطة العمل الخاصة 

فً المإتمر العالمً األول المعنً  1994بها والتً تم تبنٌها فً عام 
ما، الٌابان. وقد حددت بالحد من أخطار الكوارث المنعقد فً ٌوكوها

استراتٌجٌة ٌوكوهاما مبادئ توجٌهٌة للعمل على منع وتخفٌف أخطار 
الكوارث والتؤهب لها. وقد تم إعداد هذه المبادئ التوجٌهٌة بناًء على 



 6صفحة   15، رقم 66المجمد                                6115مارس/آذار   61  السبت 

 

 

      2 

 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
مجموعة من المبادئ التً تإكد على أهمٌة تقٌٌم المخاطر ومنع 

الكوارث  الكوارث والتؤهب لها، والقدرة على منع وتقلٌل وتخفٌف
واإلنذار المبكر. كما أكدت المبادئ على وجوب التزام المجتمع 
الدولً بالمشاركة فً التكنولوجٌا لمنع وتقلٌل وتخفٌف الكوارث 

 وإظهار إرادة سٌاسٌة قوٌة فً مجال الحد من الكوارث.
 

قررت الجمعٌة العامة لألمم  االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث:
 1999ها الرابعة والخمسٌن المنعقدة فً عام المتحدة فً دورت

استئناف أنشطة منع الكوارث وتقلٌل التعرض للمخاطر التً ٌقوم بها 
العقد الدولً للحد من أخطار الكوارث الطبٌعٌة، وذلك من خالل 
إنشاء االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث. كما تم إنشاء أمانة 

المشتركة بٌن الوكاالت للحد من مشتركة بٌن الوكاالت وفرقة العمل 
 54/219الكوارث وذلك بهدف تنفٌذ االستراتٌجٌة )القرارٌن 

على التوالً(. وتتضمن المهام الموكلة لفرقة العمل عقد  56/195و
اجتماعات الخبراء المتخصصٌن فً القضاٌا المتعلقة بالحد من 

 الكوارث.
 

انعقد لكوارث: المؤتمر العالمً الثانً المعنً بالحد من أخطار ا
المإتمر العالمً الثانً المعنً بالحد من أخطار الكوارث فً الفترة 

فً كوبً، الٌابان. وكان  2005ٌناٌر/ كانون الثانً  22إلى  18من 
الهدف من هذا المإتمر هو زٌادة األعمال الدولٌة فً مجال الحد من 
الكوارث، ودعم دمج الحد من أخطار الكوارث فً تخطٌط وأعمال 

التنمٌة، وتعزٌز القدرات المحلٌة والوطنٌة فً التعامل مع أسباب 
دولة حضرت  168الكوارث التً تإدي إلى إعاقة التنمٌة. وقد تبنت 

: بناء قدرة األمم 2015 – 2005 هٌوغوهذا المإتمر إطار عمل 
.وقد تم هٌوغوالمتحدة والمجتمعات على مواجهة الكوارث وإعالن 

بواسطة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  غوهٌوالتصدٌق على إعالن 
الحكومات بخمس  هٌوغووألزم إعالن  60/195بموجب القرار 

أولوٌات للعمل وهً: ضمان أن الحد من أخطار الكوارث من بٌن 
األولوٌات الوطنٌة والمحلٌة، مع وجود قاعدة مإسسٌة قوٌة للتنفٌذ، 

 ار المبكر،وتحدٌد ومراقبة وتقٌٌم أخطار الكوارث ودعم اإلنذ
واإلستعانة بالمعارف واالبتكارات والتعلٌم فً بناء ثقافة األمان 

 والتصدي للمخاطر على كل المستوٌات.
 

بدأ وكٌل  2006وفً عام  المنتدى العالمً للحد من أخطار الكوارث:
األمٌن العام لألمم المتحدة للشئون اإلنسانٌة فً عملٌة تشاورٌة للنظر 

دعم وتعزٌز نظام االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من فً الُسُبل العملٌة ل
الكوارث بهدف دعم الحكومات فً الوفاء بالتزاماتها فً تنفٌذ إطار 

. وكما هو ُمحدد فً تقارٌر األمٌن العام لألمم المتحدة هٌوغوعمل 
حول تنفٌذ االستراتٌجٌة، فإن األهداف األساسٌة هً التوسع فً 

والنهوض بؤعمال الحد من الكوارث، مشاركة الحكومات والمنظمات، 
وبناء جهود دولٌة أكثر اتساقاً وتعاوناً لدعم األنشطة الوطنٌة للحد من 

أخطار الكوارث. ونتج عن هذه المشاورات صدور اقتراح بعقد 
المنتدى الدولً للحد من أخطار الكوارث وذلك ككٌان ُموسع وُمهٌكل 

االت للحد من الكوارث لٌتولى مهام فرقة العمل المشتركة بٌن الوك
الطبٌعٌة. وقد كان من المقرر أن ٌعمل المنتدى العالمً بمثابة المنتدى 

الرئٌسً لألطراف المتعددة المشتركة فً الحد من أخطار الكوارث 
وذلك بهدف زٌادة الوعً حول الحد من أخطار الكوارث والمشاركة 

 الكوارث. فً الخبرات وتوجٌه نظام االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من
 

تم عقد  الدورة األولى للمنتدى العالمً للحد من أخطار الكوارث:
ٌونٌه/ حزٌران  7 – 5الدورة األولى للمنتدى العالمً فً الفترة من 

فً جنٌف، سوٌسرا. وقد تضمن المنتدى حواراً عالً  2007
المستوى حول تحدٌات وفرص الحد من مخاطر الكوارث، وسلسلة 

الحد من أخطار الكوارث كؤولوٌة وطنٌة، من ورش العمل حول 
ودمج الحد من أخطار الكوارث فً جداول أعمال القطاعات، وعقد 

. وقد نتج عن هذه هٌوغوجلسات عامة حول تقٌٌم وتنفٌذ إطار عمل 
المناقشات ملخص الرئٌس والذي تم تضمٌنه فً تقرٌر األمٌن العام 

مم المتحدة حول تنفٌذ لألمم المتحدة الُمقدم إلى الجمعٌة العامة لأل
 االستراتٌجٌة الدولٌة للحد من الكوارث.

تم عقد  الدورة الثانٌة للمنتدى العالمً للحد من أخطار الكوارث:
ٌونٌه/  19 – 16الدورة الثانٌة للمنتدى العالمً فً الفترة من 

فً جنٌف، سوٌسرا. حٌث تولى المشاركون تقٌٌم  2009حزٌران 
من أخطار الكوارث منذ الدورة األولى  التقدم الُمحرز فً الحد

للمنتدى، وناقشوا زٌادة االستثمارات فً الحد من أخطار الكوارث، 
وتقلٌل مخاطر الكوارث فً المناخ المتغٌر باإلضافة إلى تمكٌن 

المجتمعات من التصدي والمواجهة من خالل اإلجراءات الوقائٌة. وقد 
جتماع فً وضع جدول ساعد ملخص الرئٌس الذي تم إعداده حول اال

أعمال حول استعدادات المجتمع الدولً للحد من أخطار الكوارث 
لمفاوضات ُتغٌر المناخ التً ُعقدت فً كوبنهاجن فً دٌسمبر/ كانون 

، باإلضافة إلى مراجعة منتصف المدة الخاصة بإطار 2009األول 
 .هٌوغوعمل 
 

والستٌن المناقشة المواضٌعٌة غٌر الرسمٌة فً الدورة الخامسة 
تم عقد  للجمعٌة العامة لألمم المتحدة حول الحد من أخطار الكوارث:

هذه المناقشات فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك، الوالٌات المتحدة 
. وقد تم تنظٌم هذه المناقشات 2011فبراٌر/ شباط  9األمرٌكٌة فً 

تحت رعاٌة مكتب رئٌس الجمعٌة العامة لألمم المتحدة وبدعم من 
تراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث. وتضمنت اس

المناقشات فرٌقٌن، ركز الفرٌق األول على تعزٌز االستثمارات فً 
الحد من أخطار الكوارث بٌنما تناول الفرٌق الثانً تحدٌات الحد من 

أخطار الكوارث فً البٌئة الحضرٌة وكٌفٌة بناء القدرة على المواجهة 
دن. وقد ساهمت نتائج هذه المناقشات فً جدول والتصدي فً الم

 أعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمً حول الحد من أخطار الكوارث.
 

 :2015 – 2005 هٌوغومراجعة منتصف المدة حول إطار عمل 
 2011سلطت مراجعة منتصف المدة التً تم نشرها فً مارس/ آذار 

، وتولت نقد وتحلٌل الضوء على التقدم فً الحد من أخطار الكوارث
، باإلضافة إلى تحدٌد الُسُبل هٌوغومدى التقدم فً تنفٌذ إطار عمل 

لمساعدة الدول والشركاء من المإسسات لزٌادة االلتزام والموارد 
والجهود فً أعمال التنفٌذ. وطبقاً لما ذكرته المراجعة فإن هناك تقدم 

مستوى ُمحرز فً الحد من أخطار الكوارث وبصفة خاصة على ال
المإسسً فً إصدار التشرٌعات الوطنٌة، وإنشاء نظم لإلنذار الُمبكر 
وتعزٌز التؤهب واإلستجابة للكوارث. وقد أثارت المراجعة مخاوف 
حول: نقص التقٌٌم فً المخاطر المتعددة المنتظمة وأنظمة اإلنذار 

الُمبكر، وتضمٌن نقاط الضعف االجتماعٌة واالقتصادٌة، وعدم دمج 
أخطار الكوارث فً سٌاسات التنمٌة المستدامة والتخطٌط  الحد من

على المستوٌات الوطنٌة والدولٌة، باإلضافة إلى عدم كفاٌة مستوٌات 
 على المستوى المحلً. هٌوغوتنفٌذ إطار عمل 

 
انعقدت  الدورة الثالثة للمنتدى العالمً للحد من أخطار الكوارث:

أخطار الكوارث فً الفترة من  الدورة الثالثة للمنتدى العالمً للحد من
فً جنٌف، سوٌسرا. وذلك تحت شعار:  2011ماٌو/ آٌار  13 – 8

زٌادة االستثمارات فً العمل المحلً".  –"استثمر الٌوم لغٍد أكثر أماناً 
وقد بنى المإتمر أعماله على نتائج وتوصٌات الدورة الثانٌة للمنتدى 

تائج مراجعة منتصف ، باإلضافة إلى ن2009العالمً المنعقدة فً 
للحد من  2011وتقرٌر التقٌٌم العالمً لعام  هٌوغوالمدة إلطار عمل 

أخطار الكوارث. وقد تركزت المناقشات بصفة أساسٌة على إعادة 
اإلعمار واإلنعاش، واقتصادٌات الحد من أخطار الكوارث والتنسٌق 

ٌّر المناخ والت  نمٌة.والتآزر مع جداول األعمال الدولٌة الخاصة بتغ
 

انعقدت  الدورة الرابعة للمنتدى العالمً للحد من أخطار الكوارث:
الدورة الرابعة للمنتدى العالمً للحد من أخطار الكوارث فً الفترة 

فً جنٌف، سوٌسرا. وقد قدم هذا  2013ماٌو/ آٌار  23 – 19من 
وشجع على  هٌوغواالجتماع الفرصة لمراجعة موقف إطار عمل 

لومات بٌن صانعً القرار وشركاء التنمٌة والخبراء المشاركة فً المع
المتخصصٌن، كما قدم األدوات والمنهجٌات، وبصفة خاصة تلك 

المتعلقة بالتحلٌل االقتصادي للحد من أخطار الكوارث واالستثمار ذي 
الصلة. وقد تضمنت نتائج االجتماع ملخص الرئٌس واالتصاالت 

 الخاصة بالحوار رفٌع المستوى.



 3صفحة   15، رقم 66المجمد                                6115مارس/آذار   61  السبت 

 

 

      3 

 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
تولت المنظمات الحكومٌة اإلقلٌمٌة مسئولٌة ات اإلقلٌمٌة: المنتدٌ

من المخاطر وتنفٌذ إطار عمل  متزاٌدة حول متابعة أنشطة الحد
و، وتنظٌم سلسلة من المنتدٌات متعددة األطراف للحد من غهٌو

أخطار الكوارث فً إفرٌقٌا وآسٌا والمحٌط الهادئ والدول العربٌة 
عدت المنتدٌات اإلقلٌمٌة على تقدٌم وأوروبا واألمرٌكتٌن. وقد سا

األساس لترسٌخ تبادل المعلومات والمعارف بٌن أصحاب المصلحة 
على المستوى الوطنً وتمكٌن مختلف أصحاب المصلحة على 

المستوى اإلقلٌمً من المشاركة فً الخبرات ومراقبة التقدم والبحث 
 عن فرص لالستثمار واتخاذ قرارات وإجراءات جماعٌة لتعزٌز

وتحسٌن تنفٌذ أنشطة الحد من أخطار الكوارث ذات الصلة. كما أن 
هذه المنتدٌات اإلقلٌمٌة ُتستخدم كعالمات مرجعٌة فً مختلف األقالٌم 

. وتساعد نتائج المنتدٌات اإلقلٌمٌة هٌوغولمتابعة التقدم فً إطار عمل 
 المنتدٌات العالمٌة الً ُتعقد كل عامٌن بهدف دعم العمل الفّعال على

المستوى العالمً والتوسع فً المساحة السٌاسٌة المخصصة للحد من 
 أخطار الكوارث.

 
 العملٌة التمهٌدٌة للمؤتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث:

قررت الدورة الثامنة والستون للجمعٌة العامة لألمم المتحدة إنشاء 
دات التنظٌمٌة اللجنة التحضٌرٌة الحكومٌة المفتوحة لمراجعة االستعدا

واألساسٌة للمإتمر العالمً الثالث المعنً بالحد من أخطار الكوارث 
(. ٌقود هذه اللجنة التحضٌرٌة مكتب مكون من 68/211)القرار رقم 

 2عشرة أعضاء برئاسة فنلندا وتاٌالند. وٌوجد لدى هذا المكتب عدد 
 منصبها.ممثلٌن من كل منطقة والٌابان الدولة الُمضٌفة للمإتمر بحكم 

ٌولٌو/  15 – 14وقد انعقدت اللجنة التحضٌرٌة مرتٌن فً الفترة من 
 13، و 2014نوفمبر/ تشرٌن الثانً  18 – 17، و2014تموز 

لالتفاق على جدول األعمال  والنظام الداخلً  2015مارس/آذار 
الُمقترح، باإلضافة إلى إعداد برنامج عمل المإتمر ومسودة إطار 

 .2015وارث لما بعد الحد من أخطار الك
 

 تقرٌر المؤتمر العالمً للحد من أخطار الكوارث
بَّ بان كً مون األمٌن  14فً صباح ٌوم السبت  مارس/ آذار، رحَّ

العام لألمم المتحدة بالوفود فً سٌنداي، وسلط الضوء على أهمٌة 
 .2015دورهم فً اعتماد إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد 

الوفود أرٌكو ٌاماتانً، وزٌر إدارة الكوارث، الٌابان، انتخب أعضاء 
كرئٌس للمإتمر بالتزكٌة. ثم استقبل ٌاماتانً اإلمبراطور اكٌهٌتو 

واإلمبراطورة مٌتشٌكو على المنصة الرئٌسٌة حٌث استمعا إلى العدٌد 
من الكلمات االفتتاحٌة. رحب ٌاماتانً بالتقدم الذي أُحرز فً العشر 

نذ المإتمر العالمً الثانً المعنً بالحد من أخطار سنوات الماضٌة م
، وأشار 2015 – 2005الكوارث الذي اعتمد إطار عمل هٌوغو 

إلى قٌمة هذا اإلطار كمبادئ توجٌهٌة للعمل العالمً فً مجال الحد 
من أخطار الكوارث وأضاف أننا نحتاج إلى إطار عمل ُمعزز لما بعد 

 للتعامل مع الفجوات. 2015
ن كً مون إلى أن النتائج الطموحة للمإتمر سوف تضع العالم أشار با

، هذا 2015فً مسار خطة عمل جدٌدة للتنمٌة المستدامة فً 
باإلضافة إلى أهداف التنمٌة المستدامة وجدول أعمال المناخ الذٌن 
سٌتم اقرارهما فٌما بعد. كما عبر عن تضامن المإتمر مع شعوب 

وطالب أعضاء الوفود ببناء قدرات  فانواتو فً مواجهة اإلعصار بام
حقٌقٌة قادرة على التصدي والمواجهة وذلك من خالل إنشاء روابط 

 قوٌة بٌن الدول والمجتمعات.
عبَّر شٌنوز آبً، رئٌس وزراء الٌابان، عن تقدٌره لمساعدة المجتمع 

، وأكد على مبادئ 2011فً االستجابة لزلزال شرق الٌابان فً عام 
لى نحو أفضل" وطالب المشاركٌن بتبادل الخبرات "إعادة البناء ع

 2015والدروس المستفادة بهدف االتفاق على إطار قوي لما بعد 
 حول الحد من أخطار الكوارث.

وتؤكٌداً على الحاجة إلى إجراءات جدٌدة للتعامل مع الحد من أخطار 
ه لورانت فابٌوس الرئٌس  ٌّر المناخ فً ذات الوقت وجَّ الكوارث وتغ

اتفاقٌة األمم المتحدة ادم للدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر أطراف الق
ر المناخ .. وجه نداًء لمساعدة أكثر الدول ضعفاً اإلطارٌة بشؤن تغٌّ 

وذلك من خالل "آلٌة تحذٌر كوارث المناخ". كما عبر عن أمله فً أن 
ٌنتج عن الدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف "تحالف بارٌس 

" الذي ٌشمل اتفاق عالمً ومتباٌن ومساهمات وطنٌة وُسُبل للمناخ
 مالٌة و"جدول أعمال للحلول".

كما طالب عدد كبٌر من المتحدثٌن بتعزٌز التعاون الدولً والشراكة 
لتحسٌن التصدي، مع وضع "الصورة األكبر" لالحتٌاجات على 

 المإتمر العالمً المعنًالمستوى الشعبً  فً االعتبار واستخدام 
 2015بالحد من أخطار الكوارث والعملٌات الدولٌة األخرى فً 

 كفرص لتقدٌم "نتائج ملموسة".
األمور التنظٌمٌة: أقر أعضاء الوفود، بالتزكٌة، جدول أعمال المإتمر 

(A/CONF.224/1/Rev.1)  وبرنامج العمل
(A/CONF.224/2)   والملحق الخاص به  

(A/CONF.224/2/Add.1)   لًالنظام الداخو 
(A/CONF.224/3)  . 

  كما قاموا بانتخاب نواب رئٌس المإتمر بالتزكٌة ومنهم نائب رئٌس 
ورئٌسٌن متشاركٌن من كل  الُمضٌفة الٌابان بحكم منصبه ةمن الدول

مجموعة إقلٌمٌة: بنجالدٌش وتاٌالند نٌابة عن آسٌا المحٌط الهادئ 
با وجمهورٌة التشٌك وفنلندا وسوٌسرا نٌابة عن غرب أورو

واآلخرٌن، ومصر وجنوب السودان نٌابة عن أفرٌقٌا. كما تم انتخاب 
 تونً فرٌسك )سوٌسرا( كمقرر عام للمإتمر.

ووافق أعضاء الوفود على تشكٌل لجنة رئٌسٌة لتولً المفاوضات 
. كما 2015الخاصة بإطار عمل الحد من أخطار الكوارث لما بعد 

ضٌرٌة، باٌفً كابرامو طلبوا من الرئٌسٌن المتشاركٌن للجنة التح
)فنلندة( وثانً ثونجفاكدي )تاٌالند( باالستمرار فً القٌام بنفس 

 أدوارهما فً اللجنة الرئٌسٌة.
وقام أعضاء الوفود باختٌار مندوبً بنجالدٌش والبرازٌل والصٌن 

الوالٌات والدنمارك وجاماٌكا ونامٌبٌا والسنغال واالتحاد الروسً و
 .وثائق التفوٌضالمتحدة األمرٌكٌة للعمل فً لجنة 

 
 التبادل العام لوجهات النظر

ألقى أعضاء الوفود بٌانات أثناء المإتمر حٌث سلط العدٌد منهم 
الحد من أخطار الكوارث وأشاروا إلى خبراتهم الضوء على أعمال 

اسم كعام ح 2015فً التعافً من الكوارث وأشاروا إلى أهمٌة عام 
 لالنتهاء من العدٌد من األطر متعددة األطراف.

ملٌار  4أعلن شٌنوز آبً، رئٌس وزراء الٌابان، تقدٌم تموٌل بمبلغ 
دوالر أمرٌكً لمبادرة تعاون سٌنداي للحد من أخطار الكوارث بهدف 

التركٌز على البناء المإسسً والمساعدة المادٌة وتشجٌع التعاون 
أخطار الكوارث "ٌجب أن ٌتطور مع"  اإلقلٌمً. وذكر أن الحد من
 .2015خطة أعمال التنمٌة لما بعد 

وفً أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار بام، ذكر بولدٌن لونسدٌل 
شخص فً دولته قد  260000رئٌس فانواتو أن ما ٌقرب من 

 تضرروا من اإلعصار وناشد بتقدٌم المساعدة.
ام لألمم المتحدة أشار هان سوٌنج سو المبعوث الخاص لألمٌن الع

للحد من أخطار الكوارث والمٌاه إلى التقدم الُمحرز فً أنظمة اإلنذار 
الُمبكر والتؤهب للكوارث، ولكنه حذر من أن عدم القدرة فً الدول 

ٌّف مع الكوارث. وأشار إلى أنه  النامٌة الزال ٌحد من قدرتها على التك
 3,5ة للكوارث قد بلغت فً الثالثٌن عاماً الماضٌة فإن التكلفة التقدٌرٌ

ترٌلٌون دوالر أمرٌكً واختتم حدٌثه بقوله "االستدامة ٌجب أن تبدأ 
 فً سٌنداي".

 40حكومة و 144وخالل فترة المإتمر ألقى مندوبو حوالً 

منظمة حكومٌة وتسع مجموعات غٌر حكومٌة بٌانات رسمٌة كتبادل 

بها على  عام لوجهات النظر. وٌمكن مشاهدة البٌانات والبث الخاص

اإلنترنت على: 

http://www.wcdrr.org/conference/programme/sta

tements 

 
 الموائد المستدٌرة الوزارٌة
ناقشت هذه  البناء على نحو أفضل: –إعادة اإلعمار بعد الكوارث 

مارس/ آذار برئاسة  15المائدة المستدٌرة التً ُعقدت ٌوم األحد 
تركٌا، الخبرات الوطنٌة فً نومان كوترلومبس، نائب رئٌس وزراء 

إعادة البناء فٌما بعد الكوارث وأكدت العدٌد من الدول على أهمٌة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ربط إعادة البناء بتخطٌط التنمٌة طوٌل األجل. وأقر العدٌد من 

المشاركٌن بقٌمة النهج الشامل "الُمعتمد على اإلنسان". وتضمنت 
لدولً والتموٌل الموضوعات الرئٌسٌة للمناقشات الحاجة إلى التعاون ا

 المتوقع والشراكة مع قطاع التؤمٌن.
 

التعاون الدولً فً دعم إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
ون المحلٌة، الهند، إدارة هذه إتولى راجان سٌنغ، وزٌر الش :2015
مارس/ آذار. أكد العدٌد من مندوبً  15لتً ُعقدت ٌوم األحد االجلسة 

المساعدة الفنٌة والمالٌة لتنفٌذ االستراتٌجٌات الدول على حاجتهم إلى 
الوطنٌة واإلقلٌمٌة للحد من أخطار الكوارث. كما تضمنت هذه الجلسة 

مناقشة العوامل التً تساعد على الحد من أخطار الكوارث وبصفة 
ٌّر المناخ. وطالب العدٌد من مندوبً الدول بوجود روابط  خاصة تغ

ارث والمإتمرات التً سُتعقد فٌما بعد ُمعززة بٌن الحد من أخطار الكو
 2015حول التموٌل للتنمٌة وخطة أعمال التنمٌة لما بعد  2015عام 

 وتغٌر المناخ.
ٌوجد ملخص للموائد المستدٌرة الوزارٌة التً ُعقدت ٌوم السبت على 

اإلنترنت على:  
http://www.iisd.ca/vol26/enb2612e.html 

 
: تضمنت المائدة على التحدٌات التغلب –إدارة مخاطر الكوارث 

المستدٌرة التً ُعقدت ٌوم االثنٌن برئاسة مارٌا دٌل بٌالر كورٌنجو، 
نائب الوزٌر إلدارة المخاطر، اإلكوادور .. تضمنت تبادل التجارب 
فً اإلجراءات التشرٌعٌة وإجراءات السٌاسة الخاصة بدعم التؤهب 

ناقشت الدول بعض للكوارث على المستوٌٌن الوطنً والمحلً. كما 
القضاٌا مثل: الحاجة إلى بناء القدرات على كل المستوٌات وأهمٌة 

التقالٌد الدٌنٌة والثقافٌة فً أعمال التصدي وأهمٌة األسالٌب النابعة من 
 عدة قطاعات من داخل الحكومات.

 
تولى برافٌن جامنداس  تقلٌل مخاطر الكوارث فً البٌئة الحضرٌة:

جوردهان، وزٌر اإلدارة التعاونٌة والشئون التقلٌدٌة، جنوب أفرٌقٌا، 
مارس/ آذار. وتركزت  16رئاسة الجلسة التً ُعقدت ٌوم اإلثنٌن 

الجلسة على اتجاهات التحول للحضر والتحدٌات التً تفرضها على 
مخاطر الحد من أخطار الكوارث. وتحدث العدٌد من المشاركٌن عن ال

فً المناطق الحضرٌة والتً تفرضها الكوارث المتعلقة بالمناخ. كما 
تم اإلشارة إلى عدد آخر من القضاٌا مثل احتٌاجات سكان المدن 

الُمعرضة للمخاطر والحاجة إلى شراكات بٌن القطاعٌن العام 
 والخاص فً سٌاق حلول الطاقة والبنٌة التحتٌة.

زارٌة التً ُعقدت ٌوم اإلثنٌن ٌوجد ملخص للموائد المستدٌرة الو
 http://www.iisd.ca/vol26/enb2613e.html على: 

 
تولى رائد  استراتٌجٌات االستثمار العام للحد من أخطار الكوارث:

ون الطوارئ، رومانٌا، رئاسة الجلسة التً ُعقدت إعرفات، وزٌر ش
مارس/ آذار والتً تركزت بصفة أساسٌة على آلٌات  17ٌوم الثالثاء 

التموٌل المحلٌة للحد من أخطار الكوارث. وتضمنت األمثلة التً 
ذكرتها الدول، استخدام عوائد وحوافز الضرائب، والتنسٌق بٌن أموال 

ٌّر المناخ والحد من أخطار الكوارث، وتشجٌع االستثمارات فً  تغ
البنٌة التحتٌة وضمان اشتراك وزراء المالٌة فً تخطٌط المشروعات 

فساد فً قطاع البناء. كما أشار العدٌد من مندوبً والتعامل مع ال
 الدول إلى أهمٌة التعاون الدولً.

ٌوجد ملخص للموائد المستدٌرة الوزارٌة التً ُعقدت ٌوم الثالثاء 
 http://www.iisd.ca/vol26/enb2614e.html على:
 

 حوارات الشراكة رفٌعة المستوى
تولى افٌم شتاٌنر، المدٌر  اجتماع األمم المتحدة رفٌع المستوى:

التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌئة، إدارة المناقشة مع عدد كبٌر من 
مارس/ آذار. شددَّ  14رإساء هٌئات األمم المتحدة وذلك ٌوم السبت 

بان كً مون، األمٌن العام لألمم المتحدة، على التزامات األمم المتحدة 
ت المناقشات على إمكانٌة توجٌه بتنفٌذ نتائج مإتمر سٌنداي. وتركز

أعمال الحد من أخطار الكوارث برإى ووجهات النظر النابعة من 
الشعوب، وكٌفٌة تروٌج ثقافة الوقاٌة من الكوارث وتمكٌن األمم 

نتائج "ككٌان واحد". ٌوجد ملخص لهذه المناقشة تقدٌم المتحدة من 
على الموقع التالً: 

http://www.iisd.ca/vol26/enb2611e.html 
تولى  تعبئة وحشد قٌادة المرأة فً الحد من أخطار الكوارث:

مارس/ آذار.  14رٌزخان، صحفً، إدارة هذه الجلسة ٌوم السبت 
سلط شٌنوز آبً، رئٌس وزراء الٌابان، الضوء على أن المرأة دائماً 

ما تكون فً الصفوف األمامٌة فً االستجابة للكوارث وأشار إلى 
الحرائق وأعمال مراكز اإلخالء وتقدٌم االستجابة دورها فً مكافحة 

األولٌة للكوارث فً المنزل. وأكدت الجلسة على أن دمج المرأة فً 
اتخاذ القرار قبل وأثناء وبعد حاالت الطوارئ ٌمكن أن ٌإكد وٌضمن 

نتائج أفضل للمرأة والطفل والرجل، كما طالبت الجلسة باستخدام 
أهداف الحد من أخطار الكوارث.  البٌانات الُمجمعة للتعرف على

ٌوجد ملخص لهذه المناقشة على: 
http://www.iisd.ca/vol26/enb2611e.html 

 
الشراكة بٌن القطاعٌن العام  –االستثمارات الحساسة للمخاطر 

مارس/ آذار. تولى  16ُعقدت هذه الجلسة ٌوم اإلثنٌن  والخاص:
ئ، تركٌا، إدارة هذه فوات أوكتاي رئٌس هٌئة إدارة الكوارث والطوار

إلى أن العدد السنوي  AXA Asiaالجلسة. أشار جاٌلً أولٌفر من 
للكوارث قد بلغ خمسة أضعاف عدد الكوارث من خمسٌن عاماً، كما 

وصلت التكلفة إلى عشرة أضعاف. وأكدت المناقشات على أهمٌة 
الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص وعلى الوقاٌة وإشراك قطاع 

ن باإلضافة إلى بناء الثقة مع األطراف المتعددة بهدف "إعادة التؤمٌ
البناء على نحو أفضل". ٌوجد ملخص لهذه المناقشات على: 

http://www.iisd.ca/vol26/enb2613e.html 
 

الحكومات والمجتمعات  –اإلدارة الشاملة للحد من المخاطر 
مة تولى نول أرسكوت، وزٌر الحكو :العاملة معا  والمجموعات 

المحلٌة وتنمٌة المجتمعات، جاماٌكا، رئاسة الجلسة التً ُعقدت ٌوم 
مارس/ آذار، كما تولت فٌرونٌكا بٌدروسا، مراسلة  17الثالثاء 

إعالمٌة، إدارة الجلسة. ألقى أنوت تونج، رئٌس دولة كرٌباتً، كلمة 
أكد فٌها على أهمٌة التشرٌع الخاص بالحد من أخطار الكوارث وعلى 

لى تحسٌن فرص الوصول إلى تموٌل للتعامل مع تحدٌات الحاجة إ
ٌّر المناخ. وناقش المشاركون عدة أمور  الحد من أخطار الكوارث وتغ
من بٌنها دور الحكومات المحلٌة والشباب فً تحسٌن عملٌة الحد من 

أخطار الكوارث، والحاجة إلى التوسع فً حلول الحد من أخطار 
والجهات األكادٌمٌة. ٌوجد ملخص الكوارث وزٌادة إشراك اإلعالم 

لهذه المناقشة على: 
http://www.iisd.ca/vol26/enb2614e.html 

 
 جلسات العمل

تم عقد عدة جلسات خالل المإتمر كجزء من أعمال الجهات متعددة 
األطراف، وتم تنظٌم هذه الجلسات فً أربعة موضوعات رئٌسٌة: 

والمخاطر الناشئة، التقدم فً أولوٌات إطار عمل هٌوغو الحالً، 
 والتزامات التنفٌذ واإلسراع فً التنفٌذ.

 
الحد من من  –مارس/ آذار: األخطار التكنولوجٌة  14السبت 

تولى الحاج عاصً من االتحاد الدولً  المخاطر إلى التعافً:
لجمعٌات الصلٌب األحمر والهالل األحمر إدارة هذه الجلسة التً 

ى المستوى المحلً فً إدارة نظرت فً دور وأهمٌة االشتراك عل
الكوارث التكنولوجٌة والنووٌة باإلضافة إلى االستماع إلى الدروس 

 المستفادة من مختلف دراسات الحالة.
 

تولى أروب شاترجً من بنك التنمٌة  نقل وتأمٌن أخطار الكوارث:
األسٌوي إدارة هذه الجلسة التً استمع فٌها أعضاء الوفود من فرٌق 

ً الحكومة وقطاع التؤمٌن إلى ضرورة التؤمٌن كجزء من كبار مندوب
هام من خطة أعمال الحد من أخطار الكوارث. ودعت الجلسة 

المشاركٌن إلى االنضمام إلى المبادرة العالمٌة للمدارس اآلمنة وأكدت 
 على أهمٌة إجراءات اإلنذار الُمبكر.
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
ٌوجد ملخص لجلسات عمل ٌوم السبت على: 

http://www.iisd.ca/vol26/enb2611e.html 
 
مارس/ آذار: الحوكمة والتخطٌط للتنمٌة على المستوٌٌن  15ألحد ا

تولى رولف ألتر من منظمة التعاون االقتصادي  الوطنً والمحلً:
والتنمٌة إدارة الجلسة التً نظرت فً الطبٌعة المتغٌرة إلدارة أخطار 

الكوارث وفرص االستثمار فً اإلدارة والحوكمة. وتناولت 
إلجراءات التً تم مناقشتها، دمج الحد من أخطار الكوارث فً ا

معاٌٌر وحوافز البناء، واالستثمار فً "برامج" القدرات البشرٌة 
وتعزٌز اآللٌات القانونٌة والطبٌعٌة لتحسٌن وتدعٌم الحد من أخطار 

 الكوارث كممارسة عملٌة.
 

تولت مٌشٌل جٌلس ماكدونوه، المنسق  اتجاهات المخاطر العالمٌة:
المقٌم لألمم المتحدة فً مالٌزٌا، رئاسة هذه الجلسة التً ركزت على 

 GAR)عرض تقرٌر التقٌٌم العالمً حول الحد من أخطار الكوارث 
. وَخلُص التقرٌر إلى أنه بٌنما تم إحراز بعض التقدم خالل (2015

ٌّر المناخ بما فٌها خاطر العشر سنوات الماضٌة إال أن العدٌد من الم تغ
تتزاٌد بالفعل. كما أوصى التقرٌر بعمل رابطة قوٌة بٌن الحد من 

 أخطار الكوارث والتخطٌط للتنمٌة طوٌل األجل.
 

تطبٌق العلوم والتكنولوجٌا على اتخاذ القرار الخاص بالحد من 
تولى كارلوس نوبر من المركز القومً للرصد  أخطار الكوارث:

الكوارث الطبٌعٌة رئاسة هذه الجلسة التً ُعقدت بعد واإلنذار من 
ظهر ٌوم السبت والتً أشادت بالدور الواضح الذي ٌلعبه العلم 

 2015والتكنولوجٌا فً إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
والدور العام الذي ٌمكن أن تلعبه االكتشافات العلمٌة فً تحلٌل جدوى 

اءات واألعمال الفعالة للحد من أخطار التكلفة المطلوبة لتحفٌز اإلجر
 الكوارث.

منظمة الصحة  من تولى بروس إٌالورد تقلٌل مخاطر األوبئة:
العالمٌة، إدارة هذه الجلسة التً تركزت على األوبئة ومخاطر 

والسوٌد  الكوارث ذات الصلة. وتم مشاركة الخبرات بٌن تاٌالند
وباإلشارة إلى تفشً وباء  ولٌبرٌا ومنطقة أمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً.

اإلٌبوال الذي حدث مإخراً، أقر العدٌد من المشاركٌن أن التؤهب 
الدولً ال ٌزال محدوداً وأن األخطار المتعلقة بالصحة ٌجب أن ٌتم 

 .2015تناولها فً إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
ٌوجد ملخص لجلسات عمل ٌوم األحد على: 

http://www.iisd.ca/vol26/enb2612e.html 
 

نحو قطاع سٌاحة ٌتسم بالقدرة على  مارس/ آذار: 16اإلثنٌن 
، إدارة هذه الجلسة ةإعالمٌة : تولت فٌرونٌكا بٌدروسا، مراسلالتصدي

التً نظرت فً دمج قطاع السٌاحة فً إطار الحد من أخطار 
، ودور قطاع الفنادق أثناء الكوارث ومبادرة 2015الكوارث لما بعد 

دي الخاصة بالفنادق والتً تهدف إلى وجود نظام ٌمكن مراجعته التص
لضمان التؤهب. وقد أثار المشاركون أسئلة حول عدة أمور من بٌنها: 
القدرة على التصدي فً قطاع السٌاحة فً مواجهة اإلرهاب، ودمج 

 قطاع التؤمٌن فً تعزٌز وتشجٌع عملٌة التصدي.
 

تولى الفرٌق ندٌم  ن الكوارث:االستعداد للنزوح واالنتقال الناتج ع
أحمد الرئٌس السابق للهٌئة الوطنٌة إلدارة الكوارث، باكستان، رئاسة 

هذه الجلسة التً ناقشت ما ٌلً: الحاجة إلى التركٌز على االنتقال 
، وأهمٌة 2015والنزوح فً إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 

 –ٌفة اجتماعٌة تقدٌم دعم لُسُبل المعٌشة وعدم خلق مناطق ضع
اقتصادٌة جدٌدة فً الموقع الذي تم االنتقال إلٌه، والحاجة إلى مبادئ 

توجٌهٌة دولٌة للنزوح الُمخطط له، وخبرات النزوح المستفادة من 
 باكستان وأمرٌكا الالتٌنٌة والكارٌبً وسورٌا والمناطق األخرى.

ٌوجد ملخص لجلسات عمل ٌوم اإلثنٌن على: 
http://www.iisd.ca/vol26/enb2613e.html 

 
مارس/ آذار: األمن الغذائً والزراعة والتغذٌة القادرة  17الثالثاء 

تولى أمٌر عبد هللا، نائب المدٌر التنفٌذي لبرنامج على التصدي: 

األغذٌة العالمً إدارة هذه الجلسة التً سلطت الضوء على الحاجة 
برات الوطنٌة الخ ٌمقدتإلى دعم التخطٌط للحد من أخطار الكوارث و

فً بناء القدرة على التصدي لتحسٌن التنوع فً المحاصٌل والمرونة 
فً مكافحة اآلفات وفً أنظمة التخزٌن هذا باإلضافة إلى الجهود 

 اإلقلٌمٌة للمشاركة فً معلومات المناخ وتقدٌمها.
 

تولى أحمد  األطفال والشباب: ال تقرروا مستقبلً نٌابة عنً:
الهنداوي المبعوث الخاص لألمم المتحدة إدارة هذه الجلسة. أشار 
أنتونً لٌك، المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تزاٌد 

ضعف األطفال والشباب وأكد على أهمٌة إشراك الشباب واألطفال فً 
اتخاذ القرار الخاص بالحد من أخطار الكوارث ودعمه فً ذلك 

 كون اآلخرون.المشار
 

المشاركة االستباقٌة لألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الحد 
تولى مونشٌان بونتان، من لجنة  من أخطار الكوارث بصورة شاملة:

األمم المتحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رئاسة هذه الجلسة 
التً ركزت على النهوض بالسٌاسات واإلجراءات التً ٌمكن أن 

األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة فً الحد من أخطار  تدعم إدماج
الكوارث. وتضمنت الموضوعات الرئٌسٌة: لعب األدوار كوسٌلة 

لتعزٌز رسائل اإلنذار الُمبكر لألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة، 
المكفوفٌن، وأهمٌة التخطٌط "مع"  –والحاجة إلى التواصل مع  الُصم 

 المجتمعات ولٌس "من أجلها".
د ملخص لجلسات عمل ٌوم الثالثاء على: ٌوج

http://www.iisd.ca/vol26/enb2614e.html 
 

 اللجنة الرئٌسٌة  
 14انعقدت اللجنة الرئٌسٌة رسمٌاً بعد ظهر ٌوم السبت الموافق 

مارس/آذار، واتفق أعضاء الوفود على االجتماع بشكل غٌر رسمً 
طار الحد من بقٌة األسبوع، آملٌن إحراز تقدم سرٌع فً مسودة إ

ٌناٌر/كانون  28الصادر فً  2015أخطار الكوارث لما بعد عام 
الثانً. ثم انعقدت اللجنة رسمٌاً مرة أخرى فقط مساء ٌوم األربعاء 

 مارس/آذار وأوصت باعتماد الوثائق المتفق علٌها.  18الموافق 
بدأ أعضاء الوفود فً مراجعة نص المسودة مع التركٌز على التمهٌد. 

وحتى  2005آثار الكوارث التً حدثت خالل الفترة من وحول 
، وافق أعضاء الوفود على استبدال اإلشارة إلى "المجموعات 2015

المعرضة للخطر" بـ "األفراد فً المواقف المعرضة للخطر". وفً 
اإلشارة إلى األسباب الكامنة ألخطار الكوارث، وافق األعضاء على 

الترتٌبات المإسسٌة الضعٌفة"، استبدال "اإلدارة الضعٌفة" بـ "
واإلشارة فً سٌاق منفصل إلى الحاجة إلى "إدارة معززة" على 
مختلف المستوٌات. وحول الوصول المحدود للتكنولوجٌا كؤحد أسباب 
أو بواعث األخطار، أعرب مندوب إحدى الدول عن مخاوفه من أن 

رٌة بٌنما مثل هذه اللغة ٌمكن أن تإدي إلى تقوٌض أنظمة الملكٌة الفك
أشار آخرون إلى أن هذه المخاوف فً غٌر محلها حٌث أن النص 

كما ناقش أعضاء الوفود اإلشارة إلى "حاالت  .ٌعتبر نصاً وصفٌاً 
الصراع واالحتالل األجنبً" كسبب من أسباب المخاطر، حٌث أشار 
مندوبو بعض الدول إلى أن الصراع ٌعتبر من القضاٌا السٌاسٌة التً 

التعامل معها فً محافل أخرى، بٌنما أشار آخرون إلى ٌجب أن ٌتم 
مخاوفهم من أن عدم وجود هذه اإلشارة ٌمكن أن ٌإدي إلى زٌادة 
صعوبة تحقٌق أهداف إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 

. ٌمكنكم زٌارة الموقع اإللٌكترونً 2015
http://www.iisd.ca/vol26/enb2611e.html  لمزٌد من

 ٌل عن المناقشات التً أُجرٌت ٌوم السبت.   التفاص

فً صباح ٌوم األحد ناقش أعضاء الوفود قضٌة التعاون الدولً. وقد 
اختلفت آراء األعضاء فٌما ٌتعلق بالحاجة إلى تموٌل "إضافً وٌمكن 
التنبإ به"، حٌث شدد العدٌد من مندوبً الدول النامٌة على أن سٌاق 

ر هذا التموٌل. ومن جانب أخر، لم النص وصفٌاً وال ٌشٌر إلى مصد
ٌوافق العدٌد من مندوبً الدول المتقدمة على ذلك، مإكدٌن على 
ضرورة تناول مصادر التموٌل. دعمت مختلف الدول المتقدمة توفٌر 
نقل التكنولوجٌا بشروط متفق علٌها بٌن األطراف، فً حٌن عارض 

متفق علٌها بٌن مندوبو بعض الدول النامٌة هذا، زاعمٌن أن الشروط ال
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
األطراف تفرض اشتراطات على نقل التكنولوجٌا. تحولت المناقشات 
الخاصة بالجوانب المالٌة ونقل التكنولوجٌا ذات الصلة بالتعاون 

 الدولً إلى مناقشات "غٌر رسمٌة جانبٌة".     

كما ناقش أعضاء الوفود مسؤلة المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة. 
رئٌسً للخالف ٌتعلق بمدى النظر إلى تغٌر المناخ وكان المصدر ال

على أنه من العوامل المساهمة فً الحاجة إلى   إجراءات معززة للحد 
من أخطار الكوارث. وشدد  العدٌد من مندوبً الدول المتقدمة على 
أنه ال ٌنبغً وضع مبدأ المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة ضمن 

. بٌنما ذكر مندوبو الدول النامٌة أن سٌاق الحد من أخطار الكوارث
المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة هً الركٌزة األساسٌة للتنمٌة 
المستدامة والقانون الدولً. لم ٌتم التوصل إلى اتفاق وتحولت 
المناقشات ذات الصلة بهذه المسؤلة أٌضاً إلى مناقشات "غٌر رسمٌة 

 غٌر جانبٌة".

لك إلى مناقشة عدة أمور من بٌنها، انتقل أعضاء الوفود بعد ذ
المخاوف المتعلقة "بالمساءلة" و"مواقف االحتالل األجنبً" فضال عن 
اللغة المستخدمة فً اآللٌات الدولٌة. ووافقوا على إزالة القوسٌن 
المحٌطٌن بعبارة الدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة، اعترافاً بوضعها 

 الخاص.  

ألحد مناقشاتها حول األهداف السبع واصلت اللجنة بعد ظهر ٌوم ا
الدولٌة المقترحة للحد من أخطار الكوارث، وتولى السفٌر واٌن مكوك 
)جاماٌكا( تٌسٌر أعمال هذه الجلسة. حول خفض الوفٌات الناجمة عن 

، أكد بعض أعضاء الوفود على أهمٌة 2030الكوارث بحلول عام 
فً حٌن فضل قابلة للقٌاس، واقعٌة والتركٌز على وضع أهداف 

آخرون استخدام صٌاغة نوعٌة. أصبح مصطلح "لكل فرد" مصدر 
إضافً على ء قلق، حٌث استشهد البعض بمخاطر فرض عب

مواطنً الدول النامٌة، فً حٌن أشار آخرون إلى احتمال وجود 
تناقضات فً النص بٌن األهداف الوطنٌة والعالمٌة. بعد المشاورات، 

الوفٌات الناجمة عن الكوارث وافق أعضاء الوفود على "خفض 
تحقٌق متوسط  ، وذلك بهدف2030العالمٌة بدرجة كبٌرة بحلول عام 

ألف حالة فً الفترة ما بٌن  100أدنى من الوفٌات فً العالم بنحو 
و  2005مقارنًة بالفترة ما بٌن عامً  2030و  2020عامً 
2015 ." 

دول النامٌة فً حول الهدف المحتمل المتعلق بالتعاون الدولً لدعم ال
تنفٌذ الحد من أخطار الكوارث، لم ٌتم التوصل إلى اتفاق واستمرت 
المناقشات غٌر الرسمٌة فً الفترة المسائٌة. لمزٌد من التفاصٌل عن 

  المناقشات التً أُجرٌت ٌوم األحد ٌمكنكم زٌارة الموقع اإللكترونً: 
 http://www.iisd.ca/vol26/enb2612e.  

ات خالل ٌوم االثنٌن حتى نهاٌة فترة الظهٌرة، عندما استمرت المناقش
اجتمعت اللجنة بؤكملها بهدف تنقٌح النص إلى أكبر درجة ممكنة لترك 
مساحة زمنٌة للنقاش ٌوم الثالثاء حول اإلعالن السٌاسً المقترح. 
وافق أعضاء الوفود على العدٌد من التعدٌالت التً أجرٌت على 

ٌا التعاون الدولً ونقل التكنولوجٌا النص، ولكن لم ٌتم حسم قضا
واإلشارة إلى حقوق اإلنسان والحق فً التنمٌة فضال عن معاملة 
األراضً المحتلة والمسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة قبل بداٌة 
الفترة المسائٌة. استمرت المناقشات النصٌة التفصٌلٌة فً وجود 

 لثة صباحاً.    أعضاء الوفود حتى انتهت فً تمام الساعة الثا

فً صباح ٌوم الثالثاء، طلب مندوب الدولة المضٌفة من أعضاء 
الوفود إظهار روح التوافق للتمكٌن من الموافقة على إقرار إطار الحد 

فً الوقت المناسب فً  2015من أخطار الكوارث لما بعد عام 
الجلسة الختامٌة العامة المقرر انعقادها صباح ٌوم األربعاء. وتركزت 
المناقشات خالل الفترة الصباحٌة على: الحاجة المحتملة لتفعٌل 
استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث بصورة أكبر فً 

، وال سٌما 2015تنفٌذ إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 
فٌما ٌتعلق بالتفاعل مع عملٌات التنمٌة المستدامة األخرى؛ والموارد 

لهذه االستراتٌجٌة مقارنًة بالعدٌد من وكاالت األمم المتحدة المحدودة 
األخرى؛ وعملٌات المراجعة المحتملة إلطار الحد من أخطار 

التً ٌمكن أن تتضمن عملٌات المتابعة  2015الكوارث لما بعد عام 

المتكاملة والمنسقة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة، وتوقٌت عملٌات 
دم، وتشكٌل فرٌق الخبراء الحكومً الدولً المراجعة الدورٌة للتق

المفتوح العضوٌة المعنً بوضع المإشرات الممكنة لقٌاس التقدم 
 المحرز فً الحد من أخطار الكوارث.            

فً منتصف ٌوم الثالثاء، قام الرئٌسان المتشاركان بتوزٌع ورقتٌن 
ٌتعلق األمر غٌر رسمٌتٌن لمناقشة األمور الرئٌسٌة التً لم تحل بعد: 

األول بما ورد فً النص التمهٌدي والتعاون الدولً ووصف النتائج 
المتوقعة والهدف من هذا اإلطار والمبادئ التوجٌهٌة؛ فً حٌن تناول 

 األمر الثانً نقل التكنولوجٌا.
خالل فترة ما بعد الظهٌرة، انعقدت اللجنة مرة ثانٌة وقررت مواصلة 

مٌة" مرة أخرى ولكن من قبل فرٌقً المفاوضات "الجانبٌة غٌر الرس
عمل صغٌرٌن ٌتؤلفان من اثنً عشرة دولة على أن ٌركز كل فرٌق 
على األمور الرئٌسٌة التً لم تحل بعد: اختص الفرٌق األول بتغٌر 
المناخ والتعاون الدولً، والفرٌق الثانً بنقل التكنولوجٌا وغٌرها من 

 ٌل.األمور. واصل الفرٌقان المناقشات طوال الل
فً حٌن أشار مندوبو بعض الدول إلى الشعور بعدم تمثٌلهم فً فرٌقً 
الصٌاغة المشكلٌن حدٌثاً، إال أن األغلبٌة بدت مستعدة لتلبٌة دعوات 

 بعض أعضاء الوفود بمنحهم مستوى أكبر من الثقة وحسن النٌة.
لمزٌد من التفاصٌل عن المناقشات التً أُجرٌت ٌوم الثالثاء ٌمكنكم 

الموقع اإللٌكترونً:  زٌارة 
http://www.iisd.ca/vol26/enb2614e.html. 

فً صباح ٌوم االربعاء، واصلت اللجنة الرئٌسٌة العمل طوال الٌوم. 
وتم تؤجٌل الجلسة العامة النهائٌة والحفل الختامً للمإتمر العالمً 

عقادهما مبدئٌاً ان اً مقرروالذي كان المعنً بالحد من أخطار الكوارث، 
 عدة مرات نظراً النتظار وثٌقة النتٌجة النهائٌة. منتصف الٌومفً 

أحٌل النص الناتج عن مناقشات الفرٌقٌن الصغٌرٌن إلى مجموعة 
أوسع من أعضاء الوفود للموافقة علٌه، ولكن واصل األعضاء 
مواجهة مزٌد من الصعوبات اللغوٌة التً تشٌر إلى نقل التكنولوجٌا 

األطراف و"حاالت الصراع واالحتالل  والشروط المتفق علٌها بٌن
 األجنبً."

فً التمهٌد، ناقش أعضاء الوفود إذا ما كان من الضروري االحتفاظ 
باإلشارة إلى "حاالت الصراع واالحتالل األجنبً" فً سٌاق أسباب 
األخطار الكامنة أم ال. فّضل العدٌد من مندوبً الدول النامٌة االحتفاظ 

االحتالل األجنبً، مع حذف اإلشارة إلى حاالت باإلشارة إلى حاالت 
الصراع، فً حٌن فّضل عدد كبٌر من مندوبً الدول المتقدمة قبول 
اقتراح الرئٌس المشارك بحذف اإلشارة إلى كل من حاالت الصراع 
واالحتالل األجنبً، كحل وسط. رأى مندوبو بعض الدول أن كال من 

اٌا سٌاسٌة"، لٌست من حاالت الصراع واالحتالل األجنبً هً "قض
اختصاص استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث، 
وٌنبغً تناولها فً محافل األمم المتحدة األخرى. خالل المفاوضات 

 النهائٌة، تم حذف اإلشارة إلى حاالت الصراع واالحتالل األجنبً.
 فً التمهٌد أٌضاً، وافق أعضاء الوفود على قبول اإلشارة إلى
"المساءلة عن خلق أخطار الكوارث" المطلوبة "على جمٌع 

المستوٌات". ووافقوا على صٌاغة "التصدي لتغٌر المناخ باعتباره   
أحد أسباب أخطار الكوارث، مع احترام اختصاص اتفاقٌة األمم 

تعزٌز إدارة أخطار اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ"، و" المتحدة
 الكوارث".

التوجٌهٌة" إلطار الحد من أخطار الكوارث لما فً سٌاق "المبادئ 
، وافق أعضاء الوفود على اإلشارة إلى "الحق فً 2015بعد عام 
 التنمٌة".

فً الجزء الخاص "بالنتائج المتوقعة والهدف"، أقر أعضاء الوفود 
باألهداف السبعة العالمٌة المقترحة للحد من أخطار الكوارث بعد 

فرق الصٌاغة "الجانبٌة غٌر الرسمٌة" الموافقة على حل وسط قدمته 
حول تعدٌل هدف التعاون الدولً إلى "تعزٌز التعاون الدولً بشكل 
كبٌر فً الدول النامٌة من خالل الدعم الكافً والمستدام الستكمال 

 ."2030إجراءاتها الوطنٌة لتنفٌذ هذا اإلطار بحلول عام 
وبا اثنٌن من الدول وفٌما ٌتعلق بنص "المبادئ التوجٌهٌة"، استمر مند

المتقدمة فً معارضة اإلشارة إلى نقل التكنولوجٌا ما لم ٌتم ذكر 
الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف. وأكد مندوبو الدول النامٌة أن 
نص نقل التكنولوجٌا ٌصف حاجة عامة، وأنه لن ٌكون من المناسب 
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تضمٌن ذكر الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف حٌث اعتبروها 

من سٌاق معامالت تجارٌة محددة. معارضًة لهذا الرأي، شدد ض
مندوبو الدول المتقدمة على "ضرورة عدم تقوٌض حقوق أصحاب 
الملكٌة الفكرٌة الخاصة" وأصروا على اإلشارة إلى الشروط المتفق 

 علٌها بٌن األطراف.
حول "أولوٌات العمل"، وافق مندوب إحدى الدول المتقدمة المهتمة 

كنولوجٌا على صٌاغة تبادل واستخدام البٌانات غٌر الحساسة بنقل الت
من خالل "التعاون الدولً، بما فً ذلك نقل التكنولوجٌا" فً إطار 
األولوٌة األولى الخاصة "بفهم أخطار الكوارث". وفً النص الخاص 
بالتعاون الدولً، وافق أعضاء الوفود على اإلحاطة بؤن نقل 

وط مٌسرة وتفضٌلٌة على النحو المتفق التكنولوجٌا المناسبة "بشر
علٌه بٌن األطراف" هً وسٌلة بالغة األهمٌة للحد من أخطار 
الكوارث. كما وافقوا على النص الذي ٌشٌر إلى حاجة الدول لتعزٌز 
فرص الحصول على التموٌل والتكنولوجٌا من خالل اآللٌات الدولٌة 

 القائمة.
التكنولوجٌا حتى انتهى  تم تؤجٌل مناقشة عدة إشارات أخرى لنقل

الفرٌقان الُمصغران من النظر فً الحاجة إلى تناول الشروط المتفق 
علٌها بٌن األطراف فٌما ٌتعلق بنقل التكنولوجٌا وكٌفٌة تناولها. عند 

كبر بنتٌجة المشاورات، اقترح مندوبو الدول النامٌة األإخطار الفرٌق 
ٌن األطراف و"الشروط حذف كل ما ٌشٌر إلى الشروط المتفق علٌها ب

المٌسرة والتفضٌلٌة على النحو المتفق علٌه بٌن األطراف" استجابًة 
لمخاوف مإٌدي الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف ومإٌدي اإلشارة 

"المستقبل الذي  20للغة المتفق علٌها فً نتٌجة مإتمر الرٌو + 
نرٌده". وأعرب مندوب إحدى الدول المتقدمة عن تفضٌل قوي 

ستخدام مصطلح "على النحو المتفق علٌه "، وتم إرجاء  مناقشة هذه ال
 الفقرة فً مرحلة الحقة من المفاوضات.

وحول األولوٌة األولى "فهم أخطار الكوارث"، عارض بعض أعضاء 
الوفود إدراج إشارات إلى مناطق جغرافٌة محددة، مثل السواحل 

لتحدٌد. فً وأحواض األنهار، فً حٌن دافع آخرون عن ضرورة ا
النهاٌة وافق أعضاء الوفود على اإلشارة إلى ضرورة حماٌة "النظم 

 اإلٌكولوجٌة".
وحول األولوٌة الثالثة "االستثمار فً مجال الحد من أخطار الكوارث 
من أجل زٌادة القدرة على مواجهتها"، وافق أعضاء الوفود على 

لصحٌة" اإلشارة إلى "خدمات الرعاٌة الصحٌة" ولٌس "الخدمات ا
وعلى إدارج "الغذاء والتغذٌة" فً النص الخاص بتقدٌم الخدمات فً 
حاالت ما بعد الكوارث. كما وافقوا على تشجٌع إقرار السٌاسات 

معالجة التنقل البشري الناجم عن الكوارث  والبرامج التً تتناول
 إعماال "للقوانٌن والظروف الداخلٌة."

على النص الخاص بتعزٌز  هذا وقد ناقش أعضاء الوفود ثم وافقو
السٌاسات الشاملة وآلٌات شبكة األمان، بما فً ذلك ما ٌتعلق بإشراك 
المجتمع، وخدمات الرعاٌة الصحٌة األساسٌة واألمن الغذائً 

 والتغذٌة.
وحول التعاون الدولً، وفٌما ٌتعلق بدعم منظومة األمم المتحدة للحد 

 ضرورة إشارة من أخطار الكوارث، ناقش أعضاء الوفود طوٌال
النص إلى "مساهمات مالٌة طوعٌة وإضافٌة كافٌة ٌمكن التنبإ بها" 
لصندوق األمم المتحدة االستئمانً للحد من الكوارث. اقترح مندوبو 
الدول النامٌة استخدام عبارة "متزاٌدة وفً الوقت المناسب ومستقرة 

لمتحدة رقم من قرار األمم ا 25وٌمكن التنبإ بها" استناداً إلى الفقرة 
، لكن رفض مندوبو الدول المتقدمة هذا االقتراح، قائلٌن أن 68/211

وصفت الحاجة لتعبئة األموال،  68/211لغة صٌاغة القرار رقم 
 ولٌس الدعوة إلى تعبئتها.

بعد ذلك، نظر أعضاء الوفود فً دور أصحاب المصلحة، وال سٌما 
ب إحدى الدول المهاجرٌن والنازحٌن من جراء الكوارث. شدد مندو

النامٌة على ضرورة تناول جمٌع المجموعات المعرضة للخطر، بما 
فً ذلك األشخاص الذٌن ٌعٌشون تحت االحتالل األجنبً، وفً سٌاق 

ولٌس  الهجرة، أعرب عن تفضٌله اإلشارة إلى "المرتحلٌن"
"النازحٌن" من جراء الكوارث. وبعد مناقشات مطولة، أقر النص 

مهاجرٌن، ضمن المجموعات األخرى من أصحاب النهائً مساهمة ال
المصلحة، فً الحد من أخطار الكوارث، ولكنه استبعد اإلشارة إلى 

 "النازحٌن" أو "المرتحلٌن" من جراء الكوارث.

ثم دعا الرئٌس المشارك كاٌرامو أعضاء الوفود للنظر فً اسم إلطار 
مسبقة . بعد مشاورات 2015الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 

مع مندوب الدولة المضٌفة، اقترح العدٌد من مندوبً الدول النامٌة: 
"إطار عمل سٌنداي: ترسٌخ الحد من أخطار الكوارث من أجل بناء 
القدرة على التكٌف للجمٌع". أٌد الكثٌر من أعضاء الوفود هذا 

إلى  2030-2015االقتراح، واقترح البعض إضافة اإلطار الزمنً 
اقترح البعض األخر حذف كلمة ترسٌخ. شكر الرئٌس االسم، فً حٌن 

المشارك كاٌرامو أعضاء الوفود على اقتراحاتهم وأشار إلى أن 
 القرار النهائً بشؤن االسم سٌعتمد على مناقشتهم.

فً تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، أعلن الرئٌسان المتشاركان 
رئاسً" على اللجنة تعٌٌن مٌسر من الدولة المضٌفة القتراح "النص ال

الرئٌسٌة، فً محاولة لحل القضاٌا العالقة والتمكٌن من بدء الجلسة 
العامة المتؤخرة بالفعل فً تمام السابعة مساًء. ناشد المٌسر أعضاء 
الوفود لمحاولة الوصول إلى اتفاق جماعً حول القضاٌا العالقة. 

متفق وحث مندوبو بعض الدول المٌسر على التؤكد من أن النص ال
علٌه بالفعل سٌتم االحتفاظ به فً المسودة الجدٌدة. فً حٌن طلب 
آخرون توضٌح الفقرات التً لم ٌتم البت فٌها بعد، وال سٌما فٌما 
ٌتعلق بنقل التكنولوجٌا، حٌث ٌوجد اختالف حول ما إذا كان قد تم 
التوصل إلى اتفاق أم ال. توقف أعضاء الوفود عن النقاش عند الساعة 

وعشر دقائق مساًء، على أن ٌتم إعادة االجتماع فً الساعة  ةالخامس
السادسة إال خمس دقائق مساًء لمناقشة إطار جدٌد مقترح من الرئاسة 

 ومسودة اإلعالن السٌاسً.
بعد فترة طوٌلة من التؤخٌر، قدم المٌسر السفٌر كٌنٌتشً سوغانوما، 

لما بعد عام الٌابان، مسودة الرئٌس إلطار الحد من أخطار الكوارث 
فً دورة غٌر رسمٌة فً حوالى الساعة التاسعة مساًء، ودعا  2015

أعضاء الوفود إلى الوصول إلى نص بتوافق اآلراء واالمتناع عن  
 القٌام بالمزٌد من الصٌاغة.

أكد مندوب إحدى الدول على أهمٌة اإلشارة إلى حاالت االحتالل 
فً هذه الظروف األجنبً، نظرا لتعرض األشخاص الذٌن ٌعٌشون 

إلى الخطر، فضال عن وجود ما ٌشٌر إلى االحتالل األجنبً فً 
، ولكنه أعلن عن تؤٌٌده للنص 20الوثٌقة الختامٌة لمإتمر رٌو + 

المقترح من الرئاسة  التزاماً بروح التوافق. هذا وقد وافق أعضاء 
 الوفود على السماح لألمانة العامة بتعدٌل القواعد النحوٌة واألسلوب
اللغوي، وتمت الموافقة على مسودة النص بتوافق اآلراء، وتم عرضه 

 على اللجنة الرئٌسٌة للنظر فٌه.
انتقل أعضاء الوفود بعد ذلك إلى مناقشة النتٌجة الثانٌة للمإتمر، أي 
اإلعالن السٌاسً، بتٌسٌر من السفٌر تاكٌشً أوسوغا، الٌابان. قدم 

وضٌح الخلفٌة الخاصة أوسوغا لمحة عامة عن الوثٌقة وقام بت
واستراتٌجٌة  2005بالفقرات األربع، التً تعتمد على إعالن هٌوغو 

من أجل عالم أكثر أماناً. تم قبول  1994وخطة عمل ٌوكوهاما 
اإلعالن السٌاسً لسٌنداي بتوافق اآلراء وعرضه على اللجنة 

 الرئٌسٌة.
عبٌر كما قام أعضاء الوفود بمراجعة وإحالة مشروع قرار ٌرحب بت

أصحاب المصلحة عن االلتزامات الطوعٌة للحد من أخطار الكوارث 
وٌدعو إلى إقامة شراكات لتنفٌذ إلطار الحد من أخطار الكوارث لما 

 ، ألغراض اعتماده.2015بعد عام 
انعقدت اللجنة الرئٌسٌة مرة أخرى فً العاشرة وثمان دقائق مساًء، 

الرئاسً المتفق علٌه بتوافق بعد أن قام السفٌر الٌابانً بتسلٌم النص 
 األراء إلى الرئٌسٌن المتشاركٌن فً نهاٌة الدورة غٌر الرسمٌة.

اعتمدت اللجنة الرئٌسٌة، بتوافق اآلراء، إطار سٌنداي للحد من 
فً   (A/CONF/224/CRP.1)2030-2015أخطار الكوارث 

الساعة العاشرة والدقٌقة السادسة عشر مساًء، وقدمته رسمٌاً خالل 
 جلسة العامة للمإتمر.ال

كما تم اعتماد اإلعالن السٌاسً والقرار الذي ٌقر بااللتزامات 
 الطوعٌة من جانب أصحاب المصلحة.

شاركان بالشكر لجمٌع المشاركٌن، ووجهت متتوجه الرئٌسان ال
مارجرٌتا والستروم،  ممثلة األمٌن العام لألمم المتحدة المعنً بالحد 

الخاص للسفٌر الٌابانً على دوره من أخطار الكوارث، الشكر 
 التٌسٌري.

طلب مندوب الوالٌات المتحدة فرصة لعرض تفسٌره لعناصر محددة 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
الكوارث، بما فً ذلك الحق فً إطار سٌنداي للحد من أخطار فً 

التنمٌة ونقل التكنولوجٌا والتموٌل. أعرب العدٌد من مندوبً الدول 
ة المضٌفة وجمٌع أعضاء عن امتنانهم للرئٌسٌن المتشاركٌن والدول

الوفود وأصحاب المصلحة المعنٌٌن. أعرب مندوب مصر عن دعمه 
لهذا اإلطار الجدٌد، لكنه أشار إلى أنه ال ٌوافق على قرار حذف 

وأسباب  بواعث اإلشارة إلى "حاالت االحتالل األجنبً" فً سٌاق
ح األخطار الكامنة. انتهى االجتماع فً العاشرة والنصف مساًء للسما

 بانعقاد الجلسة الختامٌة.
 

  الجلسة الختامٌة
مساًء بالمالحظات  11:44بدأت الجلسة الختامٌة فً الساعة 

االفتتاحٌة التً أدلت بها السٌدة ٌاماتانً، رئٌسة المإتمر العالمً 
المعنً بالحد من أخطار الكوارث. ودعت مارٌا دٌل بٌالر كورنٌجو، 

رٌة اإلكوادور، إلى تقدٌم تقارٌر وزٌر أمانة إدارة المخاطر فً جمهو
من جدول األعمال.  12من الموائد المستدٌرة الوزارٌة بموجب البند 

بناًء على استنتاجات الموائد المستدٌرة، دعت سٌادتها إلى اعتبار الحد 
من أخطار الكوارث إحدى ركائز التنمٌة المستدامة فً جمٌع الدول، 

ة لترجمة إطار عمل لٌوشددت على الحاجة إلى مإشرات تشغٌ
جراءات. وفً وقت الحق، أشار السفٌر شمٌم احسان إسٌنداي إلى 

)بنجالدٌش( إلى أعمال لجنة وثائق التفوٌض واعتمدت الجلسة العامة 
 (.A.CONF.224/4التقرٌر رقم )

نظرت الجلسة العامة بعد ذلك فً اعتماد النتائج النهائٌة للمإتمر. 
رك للجنة الرئٌسٌة، أعمال اللجنة، عرض ثونجفاكدي، الرئٌس المتشا

وبناًء علٌه اعتمدت الجلسة العامة بتوافق اآلراء إطار سٌنداي للحد 
 (A/CONF.224/L.1) 2030-2015من أخطار الكوارث 

والقرار الخاص  (A/CONF.224/L.2)وإعالن سٌنداي 
بااللتزامات الطوعٌة من قبل أصحاب المصلحة 

(A/CONF.224/L.3) الجلسة العامة القرار رقم . كما اعتمدت 
A/CONF.224/L.4  الذي اقترحه مندوب مجموعة السبعة

وسبعٌن والصٌن، معرباً عن امتنان مندوبً الدول لحكومة الٌابان 
 بوصفها الدولة المضٌفة للمإتمر.

عرض المقرر العام السفٌر تونً فرٌسك )سوٌسرا( مسودة تقرٌر 
ن بعض البنود (، على أساس أA/CONF.224/L.5المإتمر )

 ستضاف إلى التقرٌر عقب اختتام المإتمر. وتم اعتماد التقرٌر.

وألقت مارجرٌتا والستروم، ممثلة األمٌن العام لألمم المتحدة المعنً 
بالحد من أخطار الكوارث، الكلمة الختامٌة حٌث توجهت بالشكر 
لجمٌع أعضاء الوفود على ما قدموه من عمل جاد ولحكومة وشعب 

على كرم ضٌافتهم وللموظفٌن وغٌرهم ممن ساهموا فً تنظٌم  الٌابان
المإتمر. كما سلطت الضوء على أربع نتائج رئٌسٌة للمإتمر العالمً 
الثالث المعنً بالحد من أخطار الكوارث: )أ( التركٌز القوي على 
الجهات الفاعلة المحلٌة و)ب( االعتراف بؤهمٌة مختلف مجموعات 

الحد من أخطار الكوارث و)ج( التركٌز  أصحاب المصلحة فً تنفٌذ
القوي على األخطار المتعلقة بالصحة التً لم تحظ باالهتمام المطلوب 
من إطار عمل هٌوغو و)د( بروز دور المرأة والقطاع الخاص 
كجهات فاعلة فً الحد من مخاطر الكوارث، على النحو المبٌن فً 

، حضر المإتمر إطار سٌنداي المعتمد. وفقاً لما ذكرته والستروم
من رإساء الدول والحكومات وأكثر  25مشاركاً، من بٌنهم  6500

وزٌر، وذكرت أن المإتمر قد حدد معٌاراً جدٌداً بٌن  100من 
اجتماعات األمم المتحدة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة. وأشارت 
إلى التحدٌات التً تنتظر الحكومات وأصحاب المصلحة فً تنفٌذ 

لطت الضوء على التحدي المتمثل فً دمج الحد من إطار سٌنداي، وس
أخطار الكوارث ونتائج سٌنداي فً مإتمرات األمم المتحدة القادمة 

. 2015المعنٌة بالتنمٌة وتغٌر المناخ المقرر انعقادها الحقاً فً عام 
 صباحا.   12:25واختتمت المإتمر فً الساعة 

 
 جة عن المؤتمرتالوثائق النا

: ٌإكد إطار 2030-2015من أخطار الكوارث  إطار سٌنداي للحد
سٌنداي التزام الدول بتناول الحد من مخاطر الكوارث والتعافً منها  
على أن ٌتم تناول ذلك بشًء من االلحاح فً سٌاق التنمٌة المستدامة 
والقضاء على الفقر. ٌإكد التمهٌد على جمٌع مبادئ إعالن رٌو بشؤن 

ل مع تغٌر المناخ كؤحد أسباب أخطار البٌئة والتنمٌة وٌقر بالتعام
الكوارث، وباحترامه اختصاص اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن 
تغٌر المناخ حٌث أنه ٌمثل فرصة للحد من أخطار الكوارث بطرٌقة 

 هامة ومترابطة.
 

: ٌحدد إطار سٌنداي سبعة أهداف لتقٌٌم النتٌجة والهدف المتوقعان
 مً، وهً:التقدم على المستوى العال

  خفض الوفٌات الناجمة عن الكوارث بدرجة كبٌرة بحلول
 100وتحقٌق أدنى معدل للوفٌات فً العالم بنحو  2030 عام

مقارنًة  2030و  2020ألف حالة فً الفترة ما بٌن عامً 
 . 2015و  2005بالفترة ما بٌن عامً 

  خفض عدد األشخاص المتضررٌن على الصعٌد العالمً بحلول
وتحقٌق أدنى معدل من األشخاص المتضررٌن فً  ،2030عام 

و  2020ألف شخص بالفترة ما بٌن عامً  100العالم بنحو 
 . 2015و  2005مقارنًة بالفترة ما بٌن عامً  2030

  خفض الخسائر االقتصادٌة المباشرة الناجمة عن الكوارث مقابل
 .2030الناتج المحلً اإلجمالً العالمً بحلول عام 

 بٌرة من األضرار الناجمة عن الكوارث والتً الحد بدرجة ك
تلحق بالبنٌة التحتٌة الحٌوٌة والمرافق الصحٌة والتعلٌمٌة بعدة 
طرق منها تنمٌة القدرة على مواجهة الكوارث والتعافً منها 

 .2030بحلول عام 

  تحقٌق زٌادة كبٌرة فً عدد الدول التً لدٌها استراتٌجٌات وطنٌة
 . 2020كوارث بحلول عام ومحلٌة للحد من أخطار ال

  ًتعزٌز التعاون الدولً بدرجة كبٌرة لتعبئة الدعم الكاف
والمستدام من أجل استكمال الخطط الوطنٌة لتنفٌذ هذا اإلطار 

 .2030فً الدول النامٌة بحلول عام 

  تحقٌق زٌادة كبٌرة فً ما هو متوافر للجمهور من نظم اإلنذار
ات عن أخطار الكوارث المبكر باألخطار المتعددة والمعلوم

 .2030والتقٌٌمات بحلول عام 
 

استناداً إلى المبادئ الواردة فً استراتٌجٌة المبادئ التوجٌهٌة: 
ٌوكوهاما من أجل عالم أكثر أمناً: المبادئ التوجٌهٌة التقاء الكوارث 
الطبٌعٌة والتؤهب لها وتخفٌف حدتها وخطة عمل هذه االستراتٌجٌة 

م االسترشاد فً تنفٌذ هذا اإلطار بالمبادئ وإطار عمل هٌوغو، سٌت
التالٌة، مع مراعاة الظروف الوطنٌة وبما ٌتسق مع القوانٌن المحلٌة 

 وااللتزامات والتعهدات الدولٌة:

  كل دولة تتحمل المسإولٌة األساسٌة عن اتقاء خطر الكوارث
فً ذلك العمل من خالل عالقات التعاون  والحد منه، بما

الدولٌة واإلقلٌمٌة ودون اإلقلٌمٌة والتعاون عبر الحدود 
 والعالقات الثنائٌة. 

  ٌتطلب الحد من أخطار الكوارث التشارك فً المسإولٌات بٌن
لطات الوطنٌة المختصة والقطاعات الحكومات المركزٌة والس

 وأصحاب المصلحة.

  الهدف من إدارة أخطار الكوارث هو حماٌة األشخاص
وممتلكاتهم وصحتهم ومصادر رزقهم ووسائلهم اإلنتاجٌة، 
وكذلك األصول الثقافٌة والبٌئٌة، وفً نفس الوقت احترام 

 وتعزٌز جمٌع حقوق اإلنسان، بما فٌها الحق فً التنمٌة.

 لحد من أخطار الكوارث مشاركة جمٌع أطٌاف ٌتطلب ا
رة وغٌر التمٌٌزٌة  المجتمع والتمكٌن والمشاركة الشاملة والمٌسَّ
وإٌالء اهتمام خاص لألشخاص المتضررٌن من الكوارث أكثر 
من غٌرهم، وال سٌما األشخاص األشد فقراً ومراعاة منظور 

 شامل للنوع االجتماعً والسن واإلعاقة والثقافة.

 الكوارث وإدارتها عل آلٌات التنسٌق أخطار الحد من  ٌعتمد
داخل القطاعات وفً ما بٌنها، ومع أصحاب المصلحة على 
جمٌع المستوٌات، بما فً ذلك اتباع آلٌة واضحة لتحدٌد 
المسإولٌات بٌن أصحاب المصلحة فً القطاعٌن العام 

 والخاص.

 لحد ضرورة تمكٌن السلطات المحلٌة والمجتمعات المحلٌة من ا
 من أخطار الكوارث.
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  ٌتطلب الحد من أخطار الكوارث اتباع نهج متعدد األخطار

واتخاذ القرارات بطرٌقة شاملة تتسم بالدراٌة بالمخاطر، 
وتستند إلى تبادٍل ونشٍر البٌانات المصنفة ، بما فً ذلك البٌانات 
لها  المصنفة بحسب النوع االجتماعً والعمر واإلعاقة، تكمِّ

 ٌة.معارف تقلٌد

  الكوارث أمر محوري لتحقٌق التنمٌة أخطار الحد من إن
  المستدامة.

  الكوارث قد تكون محلٌة أو وطنٌة أو إقلٌمٌة أو أخطار أسباب
بخصائص محلٌة محددة خطار عالمٌة النطاق، وتتسم هذه األ

ٌجب فهمها لكً ٌتسنى تحدٌد التدابٌر الالزمة للحد من هذه 
 خطار.األ

  الكامنة المتعلقة بؤخطار الكوارث ٌعد أكثر التصدي للعوامل
فعالٌة من حٌث التكلفة مقارنًة باالعتماد بصورة أساسٌة على 

 التصدي للكوارث بعد وقوعها والقدرة عل التعافً منها.

  فً مرحلة ما بعد الكوارث، ٌعتبر الحد من أخطار الكوارث
إعادة البناء على نحو ”أمر بالغ األهمٌة، وذلك من خالل 

 ، وتثقٌف الجمهور وتوعٌته بهذه األخطار.“فضلأ

 لتزامات الدول إعاون الدولً بما فً ذلك الوفاء بإن تعزٌز الت
المتقدمة فٌما ٌتعلق بتقدٌم المساعدات اإلنمائٌة الرسمٌة ٌعد 

 أمراً محورٌاً لإلدارة الفعالة لمخاطر الكوارث.

 دول الجزرٌة إن الدول النامٌة، وال سٌما البلدان األقل نمواً وال
الصغٌرة النامٌة والدول النامٌة غٌر الساحلٌة، والدول 
األفرٌقٌة، باإلضافة إلى الدول متوسطة الدخل التً تواجه 
تحدٌات خاصة بسبب الكوارث، بحاجة إلى الحصول على دعم 
كافً ومستدام ومناسب من حٌث التوقٌت، من خالل التموٌل 

 النامٌة.ونقل التكنولوجٌا وبناء قدرات الدول 
 

: ٌتضمن إطار سٌنداي "أربع أولوٌات للعمل" لكل منها أولوٌات العمل
على الصعٌد المحلً والوطنً مجموعة من األنشطة الرئٌسٌة 

 واإلقلٌمً والعالمً.
، األولوٌة األولى، ٌنص اإلطار على فهم أخطار الكوارثحول 

ضرورة ارتكاز السٌاسات والممارسات المتعلقة بإدارة أخطار 
الكوارث على فهم هذه األخطار بجمٌع أبعادها المتمثلة فً ضعف 
األشخاص والممتلكات فً وجه الكوارث وقدراتهم ومدى تعرضهم 

 لها وخصائصها والبٌئة المحٌطة بهم. 
، ٌلقً اإلطار الضوء على أهمٌة ً والمحلًالمستوٌٌن الوطنعلى 

القٌام بعدة أمور من بٌنها: تشجٌع الوصول فً الوقت الفعلً للبٌانات 
وإجراء تقٌٌم دوري ألخطار الكوارث بما التً ٌمكن االعتماد علٌها 

مصادر أخطار الكوارث القائمة والناشئة والجدٌدة وتعزٌز فً ذلك 
قوٌة تثقٌف الجمهور وتوعٌته بالحد االستراتٌجٌات الوطنٌة من أجل ت

 .من أخطار الكوارث
أشار اإلطار إلى أهمٌة تشجٌع العالمً واإلقلٌمً، المستوٌٌن على 

سبل الوصول إلى البٌانات والمعلومات غٌر الحساسة  وتحسٌن
وتكنولوجٌات االتصاالت والمعلومات الجغرافٌة المكانٌة وتلك 

الصلة بها وتبادلها واستخدامها المرتكزة على الفضاء والخدمات ذات 
 حسب االقتضاء من خالل التعاون الدولً ونقل التكنولوجٌا.

، ٌركز تعزٌز الحوكمة إلدارة أخطار الكوارثحول األولوٌة الثانٌة، 
اإلطار على ضرورة تعزٌز حوكمة إدارة األخطار للوقاٌة والتخفٌف 

 والتؤهب والتصدي والتعافً.   
ضروري على المستوٌٌن الوطنً والمحلً، ٌنص اإلطار أنه من ال

القٌام بعدة أمور من بٌنها: تعمٌم وإدماج الحد من أخطار الكوارث 
داخل جمٌع القطاعات وفً ما بٌنها؛ واعتماد وتنفٌذ استراتٌجٌات 
وخطط وطنٌة ومحلٌة للحد من أخطار الكوارث على أن تغطً 

وأطر زمنٌة؛ مختلف الفترات الزمنٌة وتكون لها أهداف ومإشرات 
وإنشاء وتعزٌز منتدٌات تنسٌق حكومٌة تضم أصحاب المصلحة 
المعنٌٌن على الصعٌدٌن الوطنً والمحلً، وتحدٌد مراكز االتصال 

 .2015الوطنٌة المعنٌة بتنفٌذ إطار ما بعد عام 
على المستوٌٌن العالمً واإلقلٌمً، أكد اإلطار أٌضاً على عدة أمور 

عاون فً ما بٌن اآللٌات والمإسسات العالمٌة من بٌنها أهمٌة تعزٌز الت
واإلقلٌمٌة من أجل تنفٌذ ومواءمة الصكوك واألدوات ذات الصلة 

بالحد من أخطار الكوارث وتعزٌز التعلم المتبادل وتبادل الممارسات 
الرشٌدة والمعلومات من خالل عدة أمور من بٌنها إجراء مراجعات  

 ة ذاتٌة بٌن الدول المعنٌة.تبادلٌة طوعٌة أو التً تبدأ بمبادر
االستثمار فً مجال الحد من أخطار الكوارث حول األولوٌة الثالثة، 

، ٌنص اإلطار من أجل زٌادة القدرة على مواجهتها والتعافً منها
على أن االستثمارات العامة والخاصة فً مجال الوقاٌة من أخطار 

ر هٌكلٌة تعد الكوارث والحد من تؤثٌرها باتخاذ تدابٌر هٌكلٌة وغٌ
عامال محورٌاً لتعزٌز قدرة األشخاص والمجتمعات والدول وأصولها، 
وكذلك البٌئة، على الصمود من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 والصحٌة والثقافٌة. 
على المستوٌٌن الوطنً والمحلً، ٌقر اإلطار عدة أمور من بٌنها 

والحد من تؤثٌرها على أهمٌة اتخاذ تدابٌر للوقاٌة من أخطار الكوارث 
، وال سٌما فً المدارس والمستشفٌات والبنٌة التحتٌة المرافق الحٌوٌة

المادٌة؛ إلى جانب الحاجة إلى تنفٌذ نهج إدارة الموارد الطبٌعٌة 
  والبٌئة التً تتضمن الحد من أخطار الكوارث.

على المستوٌٌن العالمً واإلقلٌمً، ٌنص اإلطار على أهمٌة تعزٌز 
ٌة وتعزٌز نقل وتقاسم آلٌات أخطار الكوارث بالتعاون مع التنم

أصحاب المصلحة المعنٌٌن، وتشجٌع ودعم تطوٌر شبكات األمان 
أن تدابٌر الحد من أخطار الكوارث ترتبط ببرامج حٌث االجتماعً 

تعزٌز أسباب الرزق وتتكامل معها من أجل ضمان القدرة على تحمل 
 تمع المحلً.الصدمات على مستوى األسرة والمج

تعزٌز التأهب للكوارث من أجل التصدي لها  حول األولوٌة الرابعة،
فً مرحلة التعافً “ إعادة البناء على نحو أفضل”بفعالٌة و 

، ٌنص اإلطار على أن الكوارث قد أظهرت واإلصالح وإعادة البناء
أن مرحلة التعافً واإلصالح وإعادة البناء، والتً تحتاج إلى التؤهب 

قوع الكوارث، تمثل فرصة حاسمة إلعادة البناء بطرٌقة أفضل  قبل و
وبعدة سبل منها إدماج الحد من أخطار الكوارث فً تدابٌر التنمٌة 
 وجعل األمم والمجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث والتعافً منها.

على المستوٌٌن الوطنً والمحلً، ٌحدد اإلطار ستة عشر نشاطاً 
داد السٌاسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتؤهب إع من بٌنها: رئٌسٌاً 

للكوارث والطوارئ ومراجعتها وتحدٌثها بصورة دورٌة، وتصمٌم 
نظم التنبإ واإلنذار المبكر المتعددة األخطار والقطاعات التً تركز 

 على السكان، وتعزٌز قدرة البنىة التحتٌة الحٌوٌة الجدٌدة والقائمة.
قلٌمً، ٌحدد اإلطار ثمانٌة أنشطة رئٌسٌة على المستوٌٌن العالمً واإل

إقلٌمٌة منسقة وآلٌات تنفٌذٌة وتعزٌزها لضمان  مناهجمن بٌنها: وضع 
سرعة أعمال التصدي للكوارث وفعالٌتها فً الحاالت التً تفوق 

عداد ونشر أدوات مثل المعاٌٌر واألدوات إقدرات التصدي الوطنٌة، 
إجراءات منسقة فً مجال التؤهب التوجٌهٌة األخرى التً ُتدعم اتخاذ 

التشجٌع على مواصلة استحداث آلٌات للكوارث والتصدي لها و
اإلنذار المبكر واآللٌات اإلقلٌمٌة ذات الفعالٌة والمتوافقة على الصعٌد 
الوطنً متعددة األخطار واالستثمار فٌها وتٌسٌر تقاسم وتبادل 

 المعلومات فً ما بٌن جمٌع الدول. 
 

: ٌشٌر اإلطار إلى أنه بالرغم من أن الدول مصلحةدور أصحاب ال
تتحمل بوجه عام المسإولٌة عن الحد من أخطار الكوارث، فإن هذه 
المسإولٌة مشتركة بٌن الحكومات وأصحاب المصلحة المعنٌٌن. كما 
ٌحث اإلطار الدول على التشجٌع على العمل من قبل الكثٌر من 

ظمات العمل التطوعً الجهات ومن بٌنها: المجتمع المدنً ومن
والمنظمات المجتمعٌة واألوساط األكادٌمٌة والقطاع المالً وقطاع 
األعمال والمإسسات الخٌرٌة ووسائل األعالم. كما ٌشجع اإلطار 
أصحاب المصلحة على تحدٌد ونشر االلتزامات التً تدعم الحد من 

دة األمم المتح إلستراتٌجٌةأخطار الكوارث عبر الموقع اإللٌكترونً 
 الدولٌة للحد من الكوارث. 

 
: ٌقر اإلطار بؤن الدول النامٌة التعاون الدولً والشراكة العالمٌة

تحتاج إلى موارد كافٌة ومستدامة فً الوقت المناسب من خالل 
استمرار الدعم الدولً لتعزٌز جهودها للحد من أخطار الكوارث. على 

ولً بصورة وجه الخصوص، ٌدعو اإلطار إلى تعزٌز التعاون الد
عاجلة لدعم الدول النامٌة المعرضة للكوارث، مشٌراً بالتحدٌد إلى 
ضرورة تخصٌص دعم خاص للدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة من 
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ل للدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة  خالل تنفٌذ إجراءات العمل المعجَّ

 )مسار ساموا(.
لى تعزٌز حول ُسبل التنفٌذ، ٌنص اإلطار على حاجة الدول النامٌة إ

توفٌر دعم دولً منسق ومستدام وكاف من أجل الحد من أخطار 
الكوارث من خالل القنوات الثنائٌة والمتعددة األطراف، بعدة سبل 
رة  منها تعزٌز الدعم التقنً والمالً ونقل التكنولوجٌا بشروط مٌسَّ
وتفضٌلٌة متفق علٌها بٌن األطراف. كما نص اإلطار على ضرورة 

الحد من أخطار الكوارث فً برامج المساعدة اإلنمائٌة  إدماج تدابٌر
فٌما ٌتعلق بالحد من الفقر والتنمٌة المستدامة  فٌما بٌن جمٌع القطاعات

وإدارة الموارد الطبٌعٌة والبٌئة والتنمٌة الحضرٌة والتكٌف مع تغٌر 
 المناخ. 

حول الدعم المقدم من المنظمات الدولٌة، ٌطالب اإلطار هٌئات األمم 
المتحدة، وخصوصاً استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من 
الكوارث، وغٌرها من المنظمات والمإسسات الدولٌة واإلقلٌمٌة 
األخرى المعنٌة بمجال الحد من أخطار الكوارث، بتعزٌز تنسٌق 
استراتٌجٌاتها فً هذا الصدد. كما ٌطالب اإلطار بتعزٌز قدرة منظومة 

ساعدة الدول النامٌة على الحد من أخطار األمم المتحدة ككل لم
بما فً ذلك المساهمات  الكوارث من خالل مختلف آلٌات التموٌل

المالٌة اإلضافٌة التً ٌمكن التنبإ بها والكافٌة والثابتة فً صندوق 
األمم المتحدة االستئمانً للحد من الكوارث، وبتعزٌز الدور الذي 

هذا اإلطار. وٌكلف اإلطار  ٌإدٌه هذا الصندوق فٌما ٌتعلق بتنفٌذ
استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث على وجه التحدٌد 
بدعم التنفٌذ ومتابعة ومراجعة اإلطار من خالل مجموعة من 
اإلجراءات، بما فً ذلك وضع مإشرات تقٌٌم التقدم المحرز فً تنفٌذ 

 اإلطار.     
الجمعٌة العامة لألمم المتحدة حول إجراءات المتابعة، ٌدعو اإلطار 

إلى النظر فً إمكانٌة إدراج عملٌة مراجعة التقدم العالمً المحرز فً 
تنفٌذ اإلطار كجزء من عملٌات المتابعة المتكاملة والمنسقة للمإتمرات 
ومإتمرات القمة التً تعقدها األمم المتحدة والتً تتماشى مع المجلس 

سٌاسً الرفٌع المستوى من أجل االقتصادي واالجتماعً والمنتدى ال
التنمٌة المستدامة ودورات االستعراض الشامل للسٌاسات التً تجرى 
ٌُوصً اإلطار بتشكٌل فرٌق خبراء عامل  كل أربع سنوات. كما 
حكومً دولً مفتوح العضوٌة لوضع مجموعة من المإشرات 
الممكنة لقٌاس التقدم المحرز بالتنسٌق مع عمل فرٌق الخبراء 

ك بٌن الوكاالت المعنً بمإشرات التنمٌة المستدامة. أخٌراً، المشتر
الفرٌق االستشاري  ٌُوصً اإلطار بنظر الفرٌق العامل فً توصٌات

تحدٌث مصطلحات استراتٌجٌة األمم المتحدة حول  العلمً والتقنً
بحلول دٌسمبر/كانون األول  2009الدولٌة للحد من الكوارث لعام 

ا الفرٌق على الجمعٌة العامة لألمم ، وعرض نتائج عمل هذ2016
 المتحدة للنظر فٌها واعتمادها.    

 
: ٌعبر "إعالن سٌنداي" عن التزام رإساء الدول اإلعالن السٌاسً

-2015والحكومات بتنفٌذ إطار سٌنداي للحد من أخطار الكوارث 
كدلٌل لتعزٌز جهود الحد من أخطار الكوارث فً المستقبل  2030

جماعٌة متواصلة  اب المصلحة ببذل جهودوٌطالب جمٌع أصح
ودإوبة من أجل عالم أكثر أماناً بعٌداً عن أخطار الكوارث لألجٌال 
الحالٌة والقادمة. ٌتوجه اإلعالن بالشكر لحكومة الٌابان على استضافة 

 المإتمر.    
 

: ٌرحب القرار قرار االلتزامات الطوعٌة من قبل أصحاب المصلحة
( بإعراب أصحاب المصلحة عن A/CONF.224/L.3رقم )

االلتزامات الطوعٌة بالحد من أخطار الكوارث. ٌدعو هذا القرار إلى 
المزٌد من التعبٌر عن هذه االلتزامات وإقامة شراكات لتنفٌذ إطار 

 .2030-2015سٌنداي للحد من أخطار الكوارث 
 

 تحلٌل موجز للمؤتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث
 نداي الجدٌدإطار سٌ
تسبب زلزال شرق الٌابان األكبر، الذي بلغت قوته  2011فً عام 

درجة على مقٌاس رٌختر، فً موجات تسونامً قوٌة ألحقت  9,0
دماراً وخراباً فً منطقة سٌنداي فً الٌابان، مما أسفر عن مقتل 

دائرة بلغ نصف  فًاآلالف من األشخاص وتدمٌر البنٌة التحتٌة 
لومترات من مركز الزلزال، كما أدى ذلك إلى انهٌار قطرها مئات الكٌ

ثالثة مفاعالت فً محطة فوكوشٌما للطاقة النووٌة، األمر الذي أدى 
. بعد مرور أربع إجبارٌاً  إلى إجالء مئات اآلالف من سكان المنطقة

سنوات، قامت مدٌنة سٌنداي بإعادة بنائها واستعادة قدرتها والتعافى 
أبوابها الستضافة المإتمر الثالث لألمم المتحدة تماماً تقرٌبا وفتحت 

بشؤن الحد من أخطار الكوارث، وهو ما ٌثبت قدرة المدٌنة على 
 مواجهة المؤساة والتصدي لها والتعافً منها.

عند افتتاح المإتمر، أشاد العدٌد من أعضاء الوفود بقدرة المدٌنة 
االفتتاح، وصف والدولة بؤكملها على االستجابة للكارثة. وخالل حفل 

 2011رئٌس الوزراء الٌابانً شٌنزو آبً استجابة سٌنداي لزلزال 
باإلشارة إلى "إعادة البناء على نحو أفضل"، وهو المفهوم المعروف 
دولٌاً الذي ٌستند إلى الدروس المستفادة خالل العقد الماضً من إدارة 

لى أخطار الكوارث، والذي أصبح شعاراً غٌر رسمٌاً للمإتمر. وع
نطاق واسع، كان المإتمر العالمً المعنً بالحد من أخطار الكوارث 
بمثابًة منبراً للمتخصصٌن لتبادل الخبرات والدروس المستفادة فً 

. كما قدم المإتمر فرصة 2015-2005تنفٌذ إطار عمل هٌوغو 
إلجراء مناقشات حول إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام  

الجدٌر بالذكر أنه قد تم انجاز هذه المهمة واعتماده. ومن  2015
الكبرى، لكن األمر لم ٌكن سهال. بعد مفاوضات مطولة، اعتمد 

-2015أعضاء الوفود إطار سٌنداي للحد من مخاطر الكوارث 
وإعالن سٌنداي، الذي ٌدعو رإساء الدول والحكومات لتنفٌذ  2030
 اإلطار.

ر، أشار بعض أعضاء بعد قضاء لٌالً طوٌلة جداً الستكمال اإلطا
الوفود إلى أنهم فوجئوا بالجمود، فً حٌن اعترف آخرون ببساطة أن 
األمر "كان متوقعاً". وأثارت هذه االزدواجٌة المخاوف بشؤن اإلفراط 
فً تسٌٌس جدول أعمال الحد من أخطار الكوارث. ٌستعرض هذا 

عند  التحلٌل المفاوضات، وٌتناول العقبات التً واجهها أعضاء الوفود
اعتماد اإلطار الجدٌد، وٌحلل ما ٌعنٌه هذا اإلطار لممارسً الحد من 
أخطار الكوارث، ومقارنة ذلك بإطار عمل هٌوغو، وٌضع نظام الحد 
من أخطار الكوارث فً جدول أعمال التنمٌة المستدامة األشمل لما 

 .2015بعد عام 
 

 ن من المؤتمراتٌقصة اثن
مجموعتان من االجتماعات طوال فترة انعقاد المإتمر، جرت 

ي أبالتوازي: "مإتمر الممارسٌن" و "مإتمر المفاوضٌن"، وفقاً لر
أحد المراقبٌن المحنكٌن. قامت استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد 
من الكوارث والشركاء بتنظٌم المإتمر لضمان تبادل الخبرات وأفضل 

ل العقد الماضً، الممارسات حول تنفٌذ الحد من أخطار الكوارث خال
واالعتماد على الدروس المستفادة إلطار الحد من أخطار الكوارث لما 

من وقت  قٌقاً لهذا الهدف، تم تخصٌص جزء كبٌر. تح2015بعد عام 
المإتمر لمناقشات المائدة المستدٌرة الوزارٌة وحوارات الشراكة 
رفٌعة المستوى وجلسات العمل. هذا وقد تم تخصٌص بعض هذه 
الجلسات للمساواة بٌن الجنسٌن وذوي اإلعاقة واألطفال والشباب، 
األمر الذي منح المإتمر بعض األمل فً إحراز بعض التقدم فعلٌاً 

 مولٌة فً الحد من أخطار الكوارث.نحو مزٌد من الش
وفً الوقت نفسه، أُجرٌت مفاوضات ساخنة فً اللجنة الرئٌسٌة حول 

. 2015نطاق وصٌاغة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 
أدهشت كثافة وتسٌٌس هذه المفاوضات بعض أعضاء الوفود 
 المحنكٌن فً الحد من أخطار الكوارث، حٌث أشار العدٌد إلى أن تلك
المفاوضات بدت أشبه بمإتمر األطراف المعنً بتغٌر المناخ ولٌس 
اجتماعاً بشؤن الحد من أخطار الكوارث. فً جلسات الممارسٌن، ندد 
العدٌد من المشاركٌن بما سماه أحد المندوبٌن "خالف حول الصٌاغة" 
داخل غرف المفاوضات، محذرٌن من أن الحد من أخطار الكوارث 

لى ورق، وال سٌما منذ أن ضرب إعصار بام أكثر من مجرد حبر ع
جزر فانواتو وتوفالو وجزر سلٌمان ملحقاً بها أضرار جسٌمة ، حٌث 

 لتزامات التنفٌذ أمراً بالغ األهمٌة.إأصبحت 
المفاوضون الذٌن أتوا إلى سٌنداي للمشاركة  ؤجانب أخر، لم ٌتفاج من

ً لم تنجح التو فً اثنٌن من اجتماعات اللجنة التحضٌرٌة فً جنٌف
فً االتفاق على نص إلطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 
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 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
، مفسرٌن ذلك بقولهم "هذا هو العام"، باإلشارة إلى جدول 2015

، 2015أعمال األمم المتحدة الذي تضمن بنوداً ثقٌلة سٌاسٌاً فً عام 
وذلك بسبب العملٌات الثالثة المتالحقة والمترابطة ذات الصلة بعملٌة 

، )بما 2015لتموٌل من أجل التنمٌة وجدول أعمال التنمٌة لما بعد ا
 فً ذلك أهداف التنمٌة المستدامة( وتغٌر المناخ.

بالنظر لهذا السٌنارٌو، ال ٌمكن فهم مفاوضات سٌنداي بشكل كامل 
على حدة، وهذا ما ٌفسر سبب االرتباط الوثٌق بٌن أكثر القضاٌا 

ا، إن لم تكن هً نفس القضاٌا قٌد المستقطبة الجاري التفاوض بشؤنه
النظر فً اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ وعملٌات 

، والتً تتضمن، التموٌل 2015جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 
ونقل التكنولوجٌا واللغة التً تشٌر إلى األراضً المحتلة والصراع 

اوتة واألهداف وآلٌات الهجرة والمسإولٌات المشتركة ولكن المتفو
 المتابعة.

حول المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة، اتضح أن لغة التوافق تعد 
واحدة من أكبر التحدٌات. من ناحٌة، أكد مندوبو العدٌد من الدول 
المتقدمة أن المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة ال ٌنبغً أن تثار فً 

ن تغٌر المناخ ال ٌمكن أن سٌاق الحد من أخطار الكوارث، حٌث أ
ٌعتبر الدافع الوحٌد للحاجة إلى تعزٌز إجراءات الحد من أخطار 
الكوارث. ومن ناحٌة أخرى، حرص مندوبو العدٌد من الدول النامٌة 
على تضمٌن المسإولٌات المشتركة ولكن المتفاوتة مإكدٌن على العدد 

ساد رأي الدول المتزاٌد من الكوارث المرتبطة بالمناخ. فً النهاٌة، 
المتقدمة، ولم ٌتضمن إطار سٌنداي أٌة إشارة إلى المسإولٌات 
المشتركة ولكن المتفاوتة، إال من خالل اإلشارة غٌر المباشرة إلعالن 

 رٌو.
فٌما ٌتعلق بالتموٌل، كشف بعض مندوبً الدول المتقدمة حقٌقة عدم 

جدول  وجود ما ٌكفً من المال لتلبٌة جمٌع االحتٌاجات الهامة فً
، وبالتالً 2015أعمال األمم المتحدة المستدام الكبٌر لما بعد عام 

تمسك مندوبو هذه الدول بالعبارة الشائعة التً تدعو إلى استخدام 
"جمٌع مصادر التموٌل، بما فً ذلك المصادر الوطنٌة والخاصة". أما 
موقف مندوبً الدول النامٌة فكان مختلفاً، حٌث أصروا على استخدام 

مات موارد "إضافٌة" و"ٌمكن التنبإ بها" للحد من أخطار الكوارث، كل
معربٌن عن إمكانٌة الحصول على هذه الموارد من التعاون الدولً 
باإلضافة إلى المساعدة اإلنمائٌة الرسمٌة. ومع ذلك، أشار مندوب 
الٌابان فً الجلسات المفتوحة إلى أن بالده قد تلقت مساعدة خالل 

التً شهدتها من الدول المتقدمة والنامٌة على حد فترات الكوارث 
سواء، مما ٌدل على أن تؤثٌر الكوارث ٌمتد إلى جمٌع الدول وأن 
التدفقات المالٌة ال تقتصر بالضرورة على تلك التً تتدفق من الشمال 
إلى الجنوب. ومع ذلك، اتضح أنه من المستحٌل وقف الجمود فً 

اتفق أعضاء الوفود على صٌاغة  المناقشات غٌر الرسمٌة، وأخٌراً،
 النص الرئاسً: موارد "كافٌة ومستدامة فً الوقت المناسب".

وفٌما ٌتعلق بنقل التكنولوجٌا، انصبت الكثٌر من المناقشات على كٌف 
ومتى ٌنبغً نقل التكنولوجٌا. دفع مندوبو العدٌد من الدول المتقدمة 

فراد الذٌن ٌمتلكون بؤن نقل التكنولوجٌا عادًة ما ٌخضع لسٌطرة األ
حقوق الملكٌة الفكرٌة، ومن ثم، ٌجب أن تستند جمٌع عملٌات النقل 
على الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف. من جانب أخر، عارض 
مندوبو الدول النامٌة ذلك، حٌث اعتبر العدٌد منهم أن نقل التكنولوجٌا 

تمٌن "بدون شروط" ٌعد بمثابة مسإولٌة أخالقٌة من شركائهم المن
للدول المتقدمة. خالل المناقشات التً استمرت طوٌال فً الجلسات 
غٌر الرسمٌة للجنة الرئٌسٌة، اتضحت مواقف المعارضة، وأبدت 
الدول المتقدمة عدم استعدادها لقبول إشارة إلى نقل التكنولوجٌا دون 
إضافة عبارة "على أساس الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف"، فً 

دول النامٌة استعدادها فقط للنظر فً إدراج عبارة "على حٌن أبدت ال
أساس الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف" فً حاالت محددة 

ساعة  18ومحدودة فً النص، ولكن لٌس كمبدأ عام. بعد أكثر من 
من المناقشات المستمرة بٌن مجموعة صغٌرة من األعضاء والتً 

، أصر اثنان من مندوبً استمرت حتى اللٌل، فً صباح ٌوم األربعاء
الدول المتقدمة على عدم موافقتهم على الصٌاغة االتً اقترحتها 
المجموعة الصغٌرة حٌث أنها لم تتضمن العبارة المثٌرة للجدل. أدى 
وصف مندوبً الدول النامٌة هذا الموقف بؤنه "متمرد"، إلى تصاعد 

اف، تمت التوتر خالل المحادثات بشؤن إطار سٌنداي. فً نهاٌة المط

اإلشارة إلى "الشروط المتفق علٌها بٌن األطراف" فً بضعة أجزاء 
من اإلطار التً تتعلق بتزوٌد الدول النامٌة بالتكنولوجٌا، ولٌس فً 
المبادئ التوجٌهٌة. فً الجلسة الختامٌة، أعرب الوفد األمرٌكً عن 
بالغ قلقه بشؤن ذلك األمر، ولهذا اضطر إلى إصدار بٌان، قبل 

فقة على اعتماد إطار سٌنداي، بؤنه لن ٌعتبر تناول قضٌتً الموا
التكنولوجٌا والتموٌل فً اإلطار سابقة فً المفاوضات األخرى التً 

 .2015سوف تجري فً عام 
لم ٌكن من الغرٌب أن تتسم المناقشات التً جرت حول إدراج 
"حاالت الصراع واالحتالل األجنبً" كواحدة من األسباب الكامنة 

ار باالستقطاب، حٌث دعم مندوبو الدول المتقدمة بوجه عام لألخط
إدراج "الصراع"، بٌنما دعم العدٌد من مندوبً الدول النامٌة إدراج 
"حاالت االحتالل األجنبً". اقترح الرئٌسان المتشاركان حذف كال 
اإلشارتٌن لتسوٌة األمر. هذا وقد شعر العدٌد من أعضاء الوفود 

من األمرٌن، باعتبارهما قضاٌا "سٌاسٌة بالتردد فً صٌاغة أي 
بحتة"، فً حٌن أشار البعض إلى أن كالهما بعٌد عن اختصاص 
استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث. وكما توقع العدٌد 
من أعضاء الوفود، تم حذف هذه اإلشارات من إطار سٌنداي، وحذر 

ؤنه أن ٌجعل بعض األعضاء من أن حذف كلمة "الصراع" من ش
تحقٌق أهداف سٌنداي للحد من أخطار الكوارث أمراً أكثر صعوبة، 
بٌنما شدد آخرون على أن حذف اإلشارة إلى "حاالت االحتالل 

 األجنبً" سوف ٌجعل الفئات المعرضة لألخطار تفتقر إلى الحماٌة.
  

 سٌنداي: البناء على إطار هٌوغو
عض القضاٌا التً لم ٌتم على الرغم من بعض الخالفات الحادة حول ب

المإتمر نجح بشكل ملحوظ فً تحقٌق وضع إطار إال أن البت فٌها، 
أكثر شمولٌة، حٌث تضمن ذوي اإلعاقة والمجتمعات المعرضة 
لألخطار مثل المهاجرٌن، وأشار إل دورهم المباشر فً الحد من 
أخطار الكوارث بوصفهم مشاركٌن نشطٌن ولٌس فقط كمجموعات 

  عفة.سلبٌة ومستض
ٌتجاوز إطار سٌنداي إلى حد كبٌر إطار عمل هٌوغو فً الطموح، 

( أنه ٌإكد على أهمٌة 1وٌتضح ذلك من عدة أمور رئٌسٌة من بٌنها: )
دور المرأة كمشاركة وقائدة فً وضع استراتٌجٌات الحد من أخطار 

( أنه ٌشدد على 2الكوارث، ولٌس مجرد ضحاٌا للكوارث، و)
ى خدمات الرعاٌة الصحٌة فً حاالت ما ضرورة ضمان الحصول عل

بعد الكوارث وٌتناول المخاطر المتعلقة بالصحة فٌما ٌتعلق بالقدرة 
من  اً ( أنه ٌصب مزٌد3على التصدي للمخاطر بطرٌقة أكثر شموال و)

 التركٌز الواضح على العمل على المستوى المحلً.
طار إلى جانب ذلك، ٌإكد إطار سٌنداي فٌما ٌتعلق بالحد من أخ

الكوارث أن لدٌه اتجاه متزاٌد للتركٌز بصورة أكبر على بناء القدرة 
على التصدي للكوارث، والتركٌز بدرجة أقل على إدارة ما بعد 
الحدث وبدرجة أكبر على الربط بٌن الحد من أخطار الكوارث 
وتخطٌط التنمٌة طوٌل األجل والتصدي لألخطار الكامنة. وقد أُقر بؤن 

فً التصدي للمخاطر الكامنة هو  أحد  نقاط الضعف  عدم إحراز تقدم
الرئٌسٌة فٌما ٌتعلق بتنفٌذ إطار عمل هٌوغو، وهو ما تم اقراره أٌضاً 
فً أحدث تقرٌر تم تقدٌمه فً المإتمر وهو تقرٌر التقٌٌم العالمً للحد 

. كما ٌساهم إطار سٌنداي فً وضع 2015من أخطار الكوارث 
الساحة العالمٌة، واالعتراف بالحاجة مفهوم التصدي للكوارث على 

إلى معالجة المخاطر الكامنة، ولكن تساءل البعض عما إذا كان 
األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث على  وإستراتٌجٌةاإلطار 

استعداد للتصدي لهذه المخاطر بطرٌقة ذات معنى بدون أهداف  
 وتكلٌف وسبل تنفٌذ وموارد مالٌة أقوى أم ال.

عكس إطار عمل هٌوغو، الذي افتقر إلى أهداف محددة، وافق  وعلى
إطار سٌنداي على سبعة أهداف عالمٌة موضوعٌة )وإن كانت أهداف 
غٌر ملزمة بل مجرد طموحة( لتوجٌه العمل على الحد من أخطار 
الكوارث وإدارتها على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، بما فً 

عالمً وعدد األشخاص المتضررٌن ذلك: الحد من معدل الوفٌات ال
والحد من األضرار  2030-2020بسبب الكوارث فً الفترة ما بٌن 

التً تلحق بالبنٌة التحتٌة ووقف الخدمات األساسٌة، بما فً ذلك 
الصحة والتعلٌم، من خالل وضع آلٌات التصدي للكوارث بحلول عام 

ومحلٌة  وزٌادة عدد الدول التً لدٌها استراتٌجٌات وطنٌة ؛2030
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للحد من أخطار الكوارث وتعزٌز التعاون الدولً مع الدول النامٌة. 
كانت هذه هً أهم الموضوعات التً تناولتها المفاوضات المكثفة، 
حٌث طالب العدٌد من مندوبً الدول بوضع أهداف كمٌة مع تحدٌد 
النسب المئوٌة، فً حٌن فضل مندوبو الدول المتقدمة بشكل رئٌسً 

وعٌة والعامة. فً حٌن أعرب بعض الممارسٌن الصٌاغة الن
والمنظمات غٌر الحكومٌة عن خٌبة أملهم إزاء عدم وجود مستوى 
أكبر من التفاصٌل فً النص التوافقً المتفق علٌه، إال أن األهداف 
تمثل خطوة إلى األمام مقارنًة بإطار عمل هٌوغو. وبناًء على موافقة 

م دعم هذه األهداف بمزٌد من الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، سٌت
المإشرات التً سٌتم وضعها من قبل الفرٌق العامل الحكومً الدولً 
المفتوح العضوٌة حسب اقتراح المإتمر العالمً المعنً بالحد من 
أخطار الكوارث. كما أحرز اإلطار بعض التقدم فٌما ٌتعلق بالموافقة 

ر عدم قدرة على عملٌة المراجعة، على الرغم من أن البعض اعتب
المإتمر على تحدٌد وكالة األمم المتحدة التً سوف تتولى المسإولٌة 

 عن عملٌة المراجعة إحدى نقاط الضعف.
أما عن نقاط الضعف األخرى التً حددها الممارسون فتتضمن، عدم 
النجاح فً االتفاق على نظام تموٌل قوي لتنفٌذ الحد من أخطار 

التكنولوجٌا بشكل واقعً. أعرب الكوارث وعدم تناول قضٌة نقل 
مندوبو العدٌد من الدول النامٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة عن خٌبة 
أملهم، مشٌرٌن إلى أن اإلطار سوف ٌمتد لخمسة عشر عاماً وأن 
الجهات الفاعلة على المستوى المحلً فً الدول المعرضة لألخطار 

ا بما ٌضمن هم من سوف ٌعانون أكثر فً غٌاب التموٌل والتكنولوجٌ
بناء القدرة على التصدي للكوارث فً هذه المجتمعات. على الرغم 
من ذلك، ونظراً ألن هاتٌن القضٌتٌن تعتبران بمثابة نقاط حرجة فً 
مبادرة التموٌل من أجل التنمٌة، فلٌس من الغرٌب ظهور تحدٌات فً 

 ومفاوضات تغٌر المناخ. 2015جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 
 
مٌة المستدامة تبدأ فً سٌنداي: الحد من أخطار الكوارث فً التن

 2015جدول أعمال ما بعد عام 
نظراً ألن هذا المإتمر هو أول مإتمر كبٌر ٌنعقد خالل هذا العام 

انعقاده فً شهر  ر)حٌث سبق مإتمر التموٌل من أجل التنمٌة المقر
ٌلول فً سبتمبر/ا 2015ٌولٌو/تموز، وقمة التنمٌة لما بعد عام 

والدورة الحادٌة والعشرٌن لمإتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة 
اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ فً دٌسمبر/كانون االول(، فإن أولى 
دعوات أعضاء الوفود رفٌعً المستوى، بما فً ذلك بان كً مون، 
األمٌن العام لألمم المتحدة، تعكس الحاجة إلى الوصول إلى نتٌجة 

سٌنداي من أجل "وضع العالم على مسار جدول أعمال طموحة فً 
التنمٌة المستدامة الجدٌد". فً البداٌة، أعرب بعض المفاوضٌن عن 
ٌُثمر االتفاق حول التموٌل ونقل التكنولوجٌا  أملهم فً أن 
والمسإولٌات المشتركة لكن المتفاوتة فً سٌنداي بنتائج إٌجابٌة  

 للمإتمرات األخرى خالل هذا العام.
ومع ذلك، ٌتضح أنه على الرغم من أن أعضاء الوفود كانوا ٌؤملون 
فً التركٌز على إقامة روابط إٌجابٌة فً جدول أعمال التنمٌة 

 2015المستدامة، إال أن تعقٌدات سٌاسات المناخ وسٌاسة ما بعد عام 
جعلتا الوصول إلى اتفاق فً سٌنداي أمراً أكثر صعوبة مما كان 

قلٌل من "الممارسٌن المتشددٌن فً مجال الحد متوقعا. اندهش عدد 
من أخطار الكوارث" من هذا التسٌٌس المبالغ فٌه، ربما بسبب مرور 
المفاوضات حول إطار عمل هٌوغو بمزٌد من السالسة. وفً 

، عند اعتماد إطار عمل هٌوغو، كان العالم 2005ٌناٌر/كانون الثانً 
لمحٌط الهندي فً ٌعانً من صدمة أمواج تسونامً التً ضربت ا

، حٌث كانت أعنف أمواج تسونامً 2004دٌسمبر/كانون األول عام 
 دولة، فضالً  15فً  ةالف إصاب 300وقعت قرابة شهدها التارٌخ وأ

عن تشرٌد المالٌٌن وتدمٌر البنٌة التحتٌة فً أكثر من خمس دول. 
أشار الكثٌرون إلى أن هذه الكارثة خلقت إرادة سٌاسٌة قوٌة لدى 

تمع الدولً للتعاون للحد من الخسائر المستقبلٌة على هذا النطاق، المج
 وساعدت على تسهٌل اعتماد إطار عمل هٌوغو نسبٌاً.

من جانب أخر، لم ٌتوقع المفاوضون المحنكون فً العملٌات األخرى 
"نتائج عظٌمة" من المفاوضات الجارٌة حول هذه القضاٌا، حٌث ذكر 

ٌنداي "تحقٌق نتائج أقوى" إن كان أحدهم أنه ربما كان بإمكان س
التفاوض قد تم بعد مإتمر المناخ المقرر انعقاده فً دٌسمبر/كانون 

. فً الواقع، خالل الدورة األخٌرة للجنة الرئٌسٌة، شدد 2015األول 
مندوب الوالٌات المتحدة على ضرورة عدم اعتبار التموٌل ونقل 

إطار سٌنداي "سابقة التكنولوجٌا وغٌرها من األمور التً تناولها 
لعملٌات التفاوض األخرى" وال ٌنبغً "أن تحكم مسبقاً على نتائج 
المفاوضات الجارٌة بشؤن اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر 

 المناخ".
فً بعض الجلسات غٌر الرسمٌة للجنة الرئٌسٌة، تم إثارة موضوع 
الفصل بٌن الحاجة الملحة للتصدي ألخطار الكوارث فً جمٌع خطط 
التنمٌة على المستوى الدولً والوطنً والمحلً، وجهود استراتٌجٌة 
األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث للمشاركة فً عملٌات التنمٌة 

دامة. وكان الجمٌع منشغلٌن بإثارة حالة الحد من أخطار العالمٌة المست
الكوارث وإدارتها، وكانت هناك درجة من االحباط بسبب عدم قٌام  
استراتٌجٌة األمم المتحدة الدولٌة للحد من الكوارث بدور أكثر فعالٌة 

. 2015فً عملٌة التفاوض بشؤن جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 
فً سبتمبر/أٌلول، أوضح  2015قمة ما بعد عام بعد أن تقرر انعقاد 

مندوب إحدى الدول متوسطة الدخل التً تتجه إلى التحضر بشكل 
سرٌع أن هذا ٌعد بمثابة "فرصة ضائعة" على مجتمع الحد من أخطار 
الكوارث الكتساب خطوة راسخة فً جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 

ى القدرة على التصدي ، على الرغم من وجود عدة إشارات إل2015
للكوارث فً األهداف المقترحة للتنمٌة المستدامة. وفً هذا السٌاق، 

األمم المتحدة  بإستراتٌجٌةدعا بعض أعضاء الوفود إلى االرتقاء 
وبالتالً،  إستراتٌجٌةالدولٌة للحد من الكوارث لتصبح برنامج ولٌس 

لمزٌد سوف تكتسب رإٌة أوضح على أرض الواقع من خالل إنشاء ا
من المكاتب اإلقلٌمٌة. وقد ألمح أحد المطلعٌن على بواطن األمور أن 
هذا االقتراح سوف ٌوضع قٌد النظر داخل منظومة األمم المتحدة، 
لكنه أشار كذلك إلى أن التنفٌذ ٌمكن أن ٌتم بواسطة هٌئات أخرى 
مشاركة فعلٌاً وبصورة مباشرة فً األنشطة الجاري تنفٌذها على 

 لوطنً والمحلً، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائً.المستوى ا
 

 ربٌع األمل
غادر أعضاء الوفود سٌنداي فً وقت مبكر من صباح ٌوم خمٌس 
ممطر ومعهم أكثر من مجرد إطار جدٌد لتنفٌذ الحد من أخطار 
الكوارث، وهم مدركٌن أن الحد من أخطار الكوارث لٌس مفهوماً 

تنفٌذه كجزء من جهود التنمٌة الدولٌة إلى  هناك حاجةقائماً بذاته و
والوطنٌة والمحلٌة، وال سٌما بسبب تشابكه المعقد فً عالم ٌعانً من 
تغٌر المناخ المحتمل الذي قد ٌإدي إلى تقوٌض التدابٌر طوٌلة االجل 

 للحد من الفقر العالمً والتنمٌة المستدامة.
كما اعترف أعضاء الوفود بدور مجموعة واسعة من أصحاب 
المصلحة، ومنهم القطاع الخاص والسلطات المحلٌة والبرلمانٌٌن 
والمجتمع المدنً واألوساط األكادٌمٌة. فً الواقع، انعكست أهمٌة كل 
منهم كشرٌك فً تنفٌذ الحد من أخطار الكوارث كرسالة رئٌسٌة فً 

التزاماً طوعٌاً من قبل  110إطار سٌنداي. وتم إدراج ما ٌزٌد عن 
للعمل على الحد من أخطار الكوارث وإدارتها أصحاب المصلحة 

وبناء القدرة على التكٌف والتعافً منها فً القرار الذي اعتمده 
المإتمر، وتوقع العدٌد تزاٌد هذه االلتزامات خالل السنوات المقبلة. 
تعتبر إسهامات هذه القطاعات، التً تتم من خالل التموٌل والمعرفة 

ال ٌتجزأ عن نتائج  اً السٌاسٌة جزءوالخبرة واالتصاالت واإلرادة 
سٌنداي كما ورد فً وثٌقة اإلطار، مما ٌشٌر إلى نهج شامل وفعلً 

 لبناء القدرة على التكٌف للجمٌع.
ومع ذلك، سوف نعلم مع مرور الوقت ما إذا كان الثقل السٌاسً 
الجدٌد للحد من أخطار الكوارث سوف ٌنعكس فً إنشاء مإسسات 

المالٌة الكافٌة أم ال. لم ٌتماشى التقدم حول هذه  أقوى وتوفٌر الموارد
النقاط، مع سرعة قطار شٌنكانسن الذي جلب العدٌد من المشاركٌن 
إلى المإتمر، ولكن هناك بعض األمل فً أن تساهم المإتمرات التً 

بشؤن التموٌل من أجل التنمٌة  2015سٌجري انعقادها خالل عام 
فً زٌادة إبراز أهمٌة ملف الحد من  والتنمٌة المستدامة وتغٌر المناخ

أخطار الكوارث فً الهٌكل المإسسً والمالً العالمً خالل السنوات 
 المقبلة.

 
 االجتماعات القادمة
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المفاوضات الحكومٌة الدولٌة بشأن جدول أعمال التنمٌة لما بعد عام 
: سوف تعقد هذه المفاوضات، التً سوف تعد لقمة األمم 2015

مارس/آذار )أهداف وغاٌات  27-23الدورات التالٌة: المتحدة، 
أبرٌل/نٌسان )سبل التنفٌذ والشراكة  24-20التنمٌة المستدامة(؛ 

ماٌو/أٌار )المتابعة  22-18العالمٌة من أجل التنمٌة المستدامة(؛ 
-27ٌولٌو/تّموز؛ و 24-20حزٌران؛ و/ٌونٌو 25-22والمراجعة(؛ و

ومٌة الدولٌة بشؤن الوثٌقة ٌولٌو/تّموز )المفاوضات الحك 31
: مقر األمم المتحدة، نٌوٌورك، الوالٌات المتحدة المكان الختامٌة(.

: الهاتف: شعبة األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة. االتصالاألمرٌكٌة. 
البرٌد +. 1-212-963-4260: الفاكس+. 8102-963-212-1

الموقع  .dsd@un.org: اإللٌكترونً
اإللٌكترونً:   

 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015  
 

: سوف المؤتمر العالمً للمجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة
ٌشارك المإتمر العالمً للمجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة 

فً المناقشة الدولٌة وٌطرح مقترحات الحكومات المحلٌة  2015
حول الموضوعات الرئٌسٌة فً جدول أعمال المناخ العالمً. وسوف 
ٌإكد المإتمر على أن الحكومات المحلٌة تعتبر بمثابة الجهات الفاعلة 

 12-8: التوارٌخلتحقٌق أهداف االستدامة العالمٌة. الرئٌسٌة 
: سٌول، جمهورٌة كورٌا الجنوبٌة. المكان. 2015أبرٌل/نٌسان 

: األمانة العامة للمجلس الدولً للمبادرات البٌئٌة المحلٌة. االتصال
: البرٌد اإللٌكترونً+. 49-228-97-62-99-93: الهاتف

world.congress@iclei.org. 
   الموقع اإللٌكترونً:

http://worldcongress2015.iclei.org/ 
 

قمة أفرٌقٌا المعنٌة بالبنٌة التحتٌة القادرة على التصدي لتغٌرات 
: سوف تكون هذه القمة بمثابة منتدى لحفز العمل على التصدي المناخ

للتحدٌات فٌما بٌن قطاعات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والطاقة 
والمٌاه والزراعة واألمن الغذائً والنقل والبنٌة التحتٌة، فً جمٌع 
أنحاء القارة األفرٌقٌة التً ستكون األكثر تؤثراً بتغٌر المناخ، وتحتاج 

 29-27: التوارٌخبنٌة تحتٌة قادرة على التصدي لهذه التغٌرات.  إلى
: مفوضٌة االتصال: أدٌس أبابا، إثٌوبٌا. المكان. 2015أبرٌل/نٌسان 

البرٌد +. 251-115-18-24-06:الهاتفاالتحاد األفرٌقً. 
 .ma@grvevents.com: اإللكترونً

 
، القمة السنوٌة الثالثة لمنطقة المحٌط الهادئ المعنٌة 21أوقٌانوسٌا 

" 21: كجزء من العملٌة المستمرة "أوقٌانوسٌا بالتنمٌة المستدامة
، تستضٌف حكومة كالٌدونٌا الجدٌدة القمة 2012التً بدأت فً عام 

السنوٌة الثالثة لمنطقة المحٌط الهادئ المعنٌة بالتنمٌة المستدامة، التً 
-28: التوارٌخدولة أو أو ممثلٌهم.  22رإساء دول  سوف ٌحضرها

: االتصال: نومٌا، كالٌدونٌا الجدٌدة. المكان. 2015أبرٌل/نٌسان  30
: البرٌد اإللكترونًسومٌنً كارتادٌوٌرجا، حكومة كالٌدونٌا الجدٌدة. 

ncsoumynie.kartadiwirja@gouv. .:ًالموقع اإللٌكترون 
www.gouv.nc 

 
: ٌعتبر 2015منتدى االتحاد األوروبً المعنً بالحماٌة المدنٌة لعام 

هذا المنتدى هو أكبر حدث عام متكرر فً التعاون األوروبً بشؤن 
ٌة التابعة الحماٌة المدنٌة. وتقوم إدارة المعونة اإلنسانٌة والحماٌة المدن

للمفوضٌة األوروبٌة بتنظٌم هذا المنتدى كل سنتٌن. سوف ٌجمع هذا 
المنتدى مجتمع الحماٌة المدنٌة األوروبٌة لتقٌٌم اإلنجازات المشتركة 
فً مجال إدارة أخطار الكوارث وتبادل أفضل الممارسات واألفكار 

 7-6: التوارٌخومناقشة سبل التعاون للتصدي للتحدٌات الجدٌدة. 
: إدارة المعونة االتصال: بروكسل، بلجٌكا. المكان. 2015ماٌو/أٌار 

البرٌد اإلنسانٌة والحماٌة المدنٌة التابعة للمفوضٌة األوروبٌة. 
-echo-civil-protection:اإللكترونً

forum@ec.europa.eu 
 اإللكترونً: الموقع

http://ec.europa.eu/echo/partnerships/civil-
protection-partners/civil-protection-forum-

2015_en 
 

: ٌتم تنظٌم المإتمر المؤتمر األوروبً الثانً للتكٌف مع تغٌر المناخ
من قبل العدٌد  2015األوروبً الثانً للتكٌف مع تغٌر المناخ لعام 

ٌرها من الجهات المعنٌة من المشروعات البحثٌة األوروبٌة وغ
بموضوع "إدماج إجراءات التكٌف المناخً فً العلم والسٌاسة 
والممارسة واألعمال"، وسٌتضمن مناقشة الموضوعات ذات الصلة 
بتقٌٌم المخاطر والبنٌة التحتٌة غٌر المتؤثرة بالمناخ والمدن الذكٌة. 

امبورج، انعقد المإتمر األوروبً األول للتكٌف مع تغٌر المناخ فً ه
. 2015ماٌو/أٌار  14-12. التوارٌخ: 2013ألمانٌا، فً عام 

: سورٌن سٌمونسن، مكتب االتصال: كوبنهاجن، الدنمارك. المكان
: البرٌد اإللكترونً+. 45-4492-4492: الهاتفالكونجرس. 

sls@discongress.com .:ًالموقع اإللكترون 
http://www.ecca2015.eu/ 

 
: الدورة السابعة عشر لمؤتمر المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة

 - 2016سوف تشمل هذه الدورة مناقشة الخطة االستراتٌجٌة للفترة  
، األرصاد الجوٌة 2015، وجدول أعمال التنمٌة لما بعد 2019

جوٌة، والحد من أخطار الكوارث وترسٌخ مفهوم الخاصة بالمالحة ال
 حزٌرانٌونٌو/ 12 -ماٌو/أٌار  25: التوارٌخالنوع االجتماعً. 

: األمانة العامة للمنظمة االتصال: جنٌف، سوٌسرا. المكان. 2015
: الفاكس+. 41-22-7308111: الهاتفالعالمٌة لألرصاد الجوٌة. 

 wmo@wmo.int: البرٌد اإللكترونً+. 7308181-22-41
 /www.http://cg-17.wmo.int  الموقع اإللٌكترونً:

 
الحلول  -مؤتمر األمم المتحدة/ألمانٌا الدولً المعنً برصد األرض 

العالمٌة لمواجهة تحدٌات التنمٌة المستدامة فً المجتمعات 
: ٌهدف هذا المإتمر، الذي نظمه مكتب األمم المتحدة المعرضة للخطر

رجً، إلى سد الفجوة بٌن خبراء رصد األرض لشإون الفضاء الخا
وصناع القرار من خالل إثبات الحلول القائمة وتحدٌد اإلمكانات 
المستقبلٌة لمعالجة التحدٌات معاً. سٌقوم هذا المإتمر بدور منبر تٌسٌر 
التنسٌق بٌن الدول فً جهودها الرامٌة إلى إضفاء الطابع المإسسً 

ة للحد من أخطار الكوارث. على استخدام المعلومات الفضائٌ
: االتصال: بون، ألمانٌا. المكان. 2015ماٌو/أٌار  28-26: التوارٌخ

-0699: الفاكس+. 49-228-815-0677: الهاتفأنتً هتشلتن. 
البرٌد +. 815-228-49

  antje.hecheltjen@unoosa.org.: اإللكترونً
http://www.un-الموقع اإللٌكترونً: 

spider.org/post2015 
 

: منتدى الطوارئ البٌئٌة: حاالت الطوارئ البٌئٌة فً المناخ المتغٌر
. ٌهدف هذا المنتدى إلى عرض الحد من التعرض لألخطار وإدارتها

الخبرات واالبتكارات فً مجال تحسٌن الوقاٌة والتؤهب واالستجابة 
لحاالت الطوارئ البٌئٌة، والدعوة إلى إدماج المخاوف البٌئٌة فً 
العمل اإلنسانً. ستقوم وزارة الشإون الخارجٌة فً النروٌج، 

ضافة هذا المنتدى بالتعاون مع اإلدارة النروٌجٌة للحماٌة المدنٌة، باست
: أوسلو، المكان. 2015 حزٌران/ٌونٌو 3-1: التوارٌخ. 2015عام 

: / وحدة البٌئة المشتركة بٌن برنامج األمم المتحدة االتصالالنروٌج. 
: البرٌد اإللكترونًللبٌئة ومكتب تنسٌق الشإون اإلنسانٌة. 

ochaunep@un.org قع اإللٌكترونً:المو 
https://2015eef.eventbrite.com 

 
: سوف الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئات الفرعٌة لالتفاقٌة اإلطارٌة

تنعقد الدورة الثانٌة واألربعٌن للهٌئات الفرعٌة لالتفاقٌة اإلطارٌة 
ة للفرٌق العامل المخصص المعنً والجزء التاسع من الدورة الثانٌ

. التوارٌخ: 2015بمنهاج دٌربان للعمل المعّزز فً ٌونٌو/حزٌران 
: أمانة االتصال: بون، ألمانٌا. المكان. 2015ٌونٌو/حزٌران  1-11

-1000: الهاتف. اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ



 14صفحة   15، رقم 66المجمد                                6115مارس/آذار   61  السبت 

 

 

      14 

 نشرة مفاوضات األرض 
......................

        ..      
البرٌد +. 49-228-815-1999: الفاكس+. 815-228-49

 الموقع اإللٌكترونً:.  :secretariat@unfccc.int: اإللكترونً
http://www.unfccc.int 

سوف ٌركز هذا  االجتماع الثالث للمنتدى السٌاسً الرفٌع المستوى:
المنتدى  –المنتدى على موضوع "تعزٌز تكامل وتنفٌذ ومراجعة 

." ٌتم تكلٌف المنتدى 2015المستوى لما بعد عام  السٌاسً الرفٌع
بعقد اجتماع سنوي تحت رعاٌة المجلس االقتصادي واالجتماعً 
واجتماع كل أربع سنوات على مستوى رإساء الدول والحكومات 

 26تحت رعاٌة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة. التوارٌخ: 
مم المتحدة، : مقر األالمكان. 2015ٌولٌو/تموز  8 -ٌونٌو/حزٌران 

: الفاكس: شعبة األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة. االتصالبنٌوٌورك. 
  dsd@un.org: البرٌد اإللكترونً+. 4260-963-212-1

 الموقع اإللٌكترونً:
http://sustainabledevelopment.un.org 

/index.php؟menu=1838 
 

: سوف ٌعقد رئٌس الجمعٌة المستوى بشأن تغٌر المناخالحدث رفٌع 
العامة لألمم المتحدة هذا الحدث رفٌع المستوى، بهدف إعطاء زخم 
وإضافة دافع للجهود الرامٌة إلى التوصل إلى اتفاق عالمً فً عام 

فً إطار اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ.  2015
: مقر األمم المتحدة، المكان. 2015 ٌونٌو/حزٌران 29: التوارٌخ

: مكتب رئٌس شبكة الجمعٌة العامة لألمم المتحدة. االتصالنٌوٌورك. 
 الموقع اإللٌكترونً:

-climate-http://www.un.org/pga/290615_hle
change/ 

 
: بتنظٌم من منظمة األمم غٌر المناخمستقبلنا المشترك فً ظل ت

المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة )الٌونسكو( والمجلس الدولً للعلوم 
ومبادرة أرض المستقبل، وذلك بالتعاون مع شراكة من المنظمات 
الفرنسٌة، سوف ٌبحث هذا المإتمر الذي ٌركز على العلوم أحدث 

ث إلى: حالة البحوث حول تغٌر المناخ. وسوف ٌتطرق هذا الحد
المعارف بشؤن تغٌر المناخ؛ والتصدي لتحدٌات تغٌر المناخ؛ والعمل 

. 2015ٌولٌو/تموز   10-7: التوارٌخالجماعً والحلول التحوٌلٌة. 
البرٌد : األمانة العامة للمإتمر. االتصال: بارٌس، فرنسا. المكان

. paris2015.org-science@commonfuture: اإللكترونً
-http://www.commonfuture: الموقع اإللٌكترونً

paris2015.org/ 
 

سوف ٌتضمن هذا المإتمر  المؤتمر الدولً الثالث لتموٌل التنمٌة:
رإساء الدول أو الحكومات ووزراء المالٌة ووزراء الشإون 

الممثلٌن. وسوف ٌسفر  الخارجٌة والتعاون اإلنمائً، وغٌرهم من
المإتمر عن التوصل إلى نتٌجة متفق ومتفاوض علٌها بٌن الحكومات 
الدولٌة، وملخصات عن الجلسات العامة ومداوالت المإتمر األخرى. 

: أدٌس أبابا، إثٌوبٌا. المكان. 2015ٌولٌو/تموز  16-13التوارٌح: 
-963-4598: الهاتف : مكتب األمم المتحدة لتموٌل التنمٌة.االتصال

الموقع . ffdoffice@un.org: البرٌد اإللكترونً+. 212-1
 /http://www.un.org/esa/ffd: اإللٌكترونً

 
مؤتمرات قمة ومعارض لالبتكارفً مجال التصدي للكوارث بمنطقة 

: سوف تتناول هذه المإتمرات والمعارض أسٌا والمحٌط الهادىء
لوجٌا والقٌادة السٌاسة األعمال والتكنو 2015المقرر إنعقادها فً 

عبر ركائز القدرة العالمٌة على مواجهة األخطار فً مجاالت الطاقة 
والزراعة والمٌاه واألمن. تسعى هذه األحداث المشتركة بالتعاون إلى 

الوصول إلى حلول جدٌدة للمجتمعات الموجودة فً خط المواجهة  
سطس/آب أغ 26-24: التوارٌخالتً تعانً من آثار تغٌر المناخ. 

: سارة ونٌنغ، نائب االتصال: هونولولو، هاواي. المكان .2015
البرٌد +. 1-512-697-8849: الهاتفرئٌس العملٌات. 

الموقع . wenning@techconnect.org: اإللكترونً
  /http://resiliencesummit.com/about:اإللٌكترونً

 

لدورة الثالثة للفرٌق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان للعمل ا
من المتوقع إنعقاد هذه الدورة فً أواخر شهر أغسطس/آب.  المعّزز:
: بون، المكان. 2015سبتمبر/أٌلول  4 -أغسطس/آب  31: التوارٌخ
اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر أمانة : االتصالألمانٌا. 

-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتف. المناخ
 .  :secretariat@unfccc.int: البرٌد اإللكترونً+. 228-49

 http://www.unfccc.int الموقع اإللٌكترونً:
 

قمة خاصة عن التنمٌة المستدامة / قمة األمم المتحدة العتماد جدول 
من المتوقع أن تعتمد هذه القمة،  :2015لما بعد عام أعمال التنمٌة 

المقرر انعقادها أثناء الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، جدول أعمال 
، بما فً ذلك: اإلعالن عن مجموعة من 2015التنمٌة لما بعد عام 

األهداف المستدامة للتنمٌة، وغاٌاتها، ومإشراتها وسبل تنفٌذها وإقامة 
للتنمٌة وإطار عمل لمتابعة ومراجعة التنفٌذ.  شراكة عالمٌة جدٌدة

: مقر األمم المتحدة، المكان 2015سبتمبر/أٌلول  27-25: التوارٌخ
: الفاكس: شعبة األمم المتحدة للتنمٌة المستدامة. االتصالنٌوٌورك. 

  dsd@un.org: البرٌد اإللكترونً+. 4260-963-212-1
 الموقع اإللٌكترونً:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/

summit 
 

الدورة الثانٌة واألربعٌن للفرٌق الحكومً الدولً المعنً بتغٌر 
: من المتوقع أن ٌتم انتخاب رئٌس ومكتب جدٌدٌن لهذه الدورة. المناخ

: دوبروفنٌك، المكان. 2015أكتوبر/تشرٌن األول  8-5: التوارٌخ
: األمانة العامة للفرٌق الحكومً الدولً المعنً االتصالكرواتٌا. 

: الفاكس+. 41-22-730-84/54/8208: الهاتفبتغٌر المناخ. 
-IPCC: البرٌد اإللكترونً+. 13/8205-730-22-41

Sec@wmo.int .:ًالموقع اإللٌكترون chhttp://www.ipcc. 
 

تم تنظٌم هذه القمة لتناول موضوع  :2015قمة "عٌن على األرض" 
"صنع القرار الواعً من أجل التنمٌة المستدامة"، وتسعى إلى تمكٌن 
مزٌد من الوصول إلى البٌانات البٌئٌة والمجتمعٌة واالقتصادٌة 

، وأسفرت 2011وتبادلها. انعقدت القمة االفتتاحٌة األولى فً عام 
ٌانات والمعلومات عن إصدار إعالن على المستوى الوزاري عن الب

: أبو المكان. 2015أكتوبر/تشرٌن األول  8-6: التوارٌخالبٌئٌة. 
: الرٌسا أوٌن، جهاز البٌئة االتصالظبً، اإلمارات العربٌة المتحدة. 

: الموقع اإللٌكترونً+. 971-2-693-4436: الهاتفبؤبو ظبً. 
http://www.eoesummit.org/summit-2015  

 
ق العامل المخصص المعنً بمنهاج دٌربان الدورة الرابعة للفرٌ

من المتوقع إنعقاد هذه الدورة فً أكتوبر/تشرٌن األول  للعمل المعّزز:
: المكان. 2015أكتوبر/تشرٌن األول  23-19: التوارٌخ. 2015

اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر أمانة : االتصالبون، ألمانٌا. 
-815-1999: الفاكس+. 49-228-815-1000: الهاتف. المناخ
 . secretariat@unfccc.int:البرٌد اإللكترونً+. 228-49

  http://www.unfccc.intالموقع اإللٌكترونً: 
 

الدورة الحادٌة والعشرٌن لمؤتمر األطراف فً اتفاقٌة األمم المتحدة 
سوف تنعقد هذه الدورة واالجتماعات  المناخ:اإلطارٌة بشأن تغٌر 

 11 -نوفمبر/تشرٌن الثانً  30: التوارٌخالمصاحبة فً بارٌس. 
أمانة : االتصال: بارٌس، فرنسا. المكان. 2015دٌسمبر/كانون األول 

-1000: الهاتف. اتفاقٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تغٌر المناخ
البرٌد +. 49-228-815-1999: الفاكس+. 815-228-49

الموقع  . secretariat@unfccc.int:اإللكترونً
 http://www.unfccc.int  اإللٌكترونً: 

 
لمزٌد من االجتماعات، ٌرجى زٌارة الموقع 

 و   /http://post2015.iisd.orgاإللٌكترونً:
l.iisd.org/-http://climate 


