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Colloque sur les feux de forêt urbaines et péri-urbaines: 

Prévention et lutte. Cas de la forêt Sidi Amor

Cité des sciences-Tunis
Mercredi 3 Novembre 2021



Allocution de bienvenue

(Pr Abelhamid Khaldi / INRGREF et Dr Taieb Ben Miled (GDA Sidi Amor)

Remerciements à Monsieur Eliès hamza, Ministre de l’Agriculture qui a contribué 
personnellement à l’organisation de ce colloque et dont il a accepté le parrainage.

Remerciements à Monsieur Adnene Bouassida Maire de Raoued et Président de la 
Fédération Nationale des Villes de Tunisie pour son élan et celui du conseil municipal 
pour la préservation du couvert forestier de la région.

Remerciements à l’IRESA qui a appuyé et co-organisé le présent colloque. 

Introduction

3 messages en guise d’introduction : 

1- Les feux de forêts sont « le problème de tous » ! Ils ne doivent plus être relégués à la 
charge exclusive des autorités : la population en partage une lourde responsabilité et la 
société civile se doit d’assumer sa part de contribution dans la prévention et la lutte 
contre ce fléau. Le cadre Sendai (auquel la Tunisie est signataire), le rappelle clairement 
et il importe que les acteurs institutionnels en Tunisie en tiennent compte et l’intègrent 
dans la culture de l’administration ;

 2- L’aggravation observée et pressentie dans l’avenir oblige à une nouvelle stratégie. 
Les grandes puissances (cas des feux forestiers en Californie ou du Var en France) ont 
reconnu leur impuissance à prévenir et lutter efficacement contre ce fléau. 

3- La mobilisation et la bonne coordination de tous les acteurs (à commencer par les 
riverains) représentent les meilleurs atouts pour prévenir et lutter. Ceci n’est réalisable 
que dans le cadre d’un Plan Anti Incendie (PAI) et d’un nouveau paradigme de cogestion 
des espaces naturels
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Pr Zouhair Nasr Docteur en Ecologie végétale, 
bioclimatologie Directeur général de l’INRGREF

Pr Z.Nasr a exprimé,au nom de l’IRESA et de sa 
communauté scientifique, le soutien à l’initiative 
du colloque et la pertinence de la thématique de 
prévention des feux de forêts et qui se positionne 
au cœur des priorités de programmes de 
recherche développement à l'horizon 2030 
élaboré par l'IRESA en 2018. ( cf.diapo dans 
annexes)

En effet, la conservation des ressources 
naturelles et leur gestion adaptative aux 
changements climatiques rejoint l'un des plus 
importants défis du ministère de l'agriculture, la 
prévention des feux et la bonne gestion des 
catastrophes naturelles étant au cœur de cette 
gestion ainsi que le souci de durabilité de 
l’agroforesterie.

L'un des messages forts de l'atelier est son 
aspect scientifique et technique qui représente 
un véritable appui aux spécialistes et aux acteurs 
de gestion des forêts (chercheurs, associations 
et décideurs). L’aspect innovations en matière 
de gestion des feux représente également un 
appui permettant, en particulier, aux décideurs 
d’agir rapidement. 

Au nom de la Direction générale de 
l’Office National de Protection civile le 
Cdt Slimene Arfaoui a exprimé le 
soutien et l’encouragement de l’ONPT 
au présent colloque qui ne peut que 
renforcer l’effort de tous dans le domaine 
de la protection contre les feux. L’office 
de protection civile encourage fortement 
l’implication de la société civile dans ce 
domaine qui concerne tout le monde.

Il a précisé que les interventions dans 
les forêts urbaines relèvent de la 
responsabilité des arrondissements 
forestiers, mais l’office de protection 
civile n’hésite jamais à prêter main forte 
à leur demande pour intervenir contre 
les feux. Les interventions restent, 
toutefois, tributaires de certains facteurs 
tels l’accessibilité et la liberté des pistes 
qui permettent à nos engins de circuler 
et d’agir ; ainsi que la disponibilité de 
ressources en eau aux fins 
d’approvisionnement rapide. Cet 
approvisionnement de proximité fait 
gagner un temps précieux et raccourcit 
les délais d’intervention.
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Dr Sondes Fkiri (INRGREF) : 
Aperçu général sur l’aggravation 
des feux de forêts en 2021. Détails 
en annexe.

En Tunisie, les forêts urbaines et 
périurbaines : un écosystème très 
vulnérable et mal géré ( en raison 
notamment, de la multiplicité des 
tutelles et leur mauvaise 
coordination).

Urgence d’une action efficace de 
prévention! D’année en année, des 
hectares boisés précieux partent en 
fumée. Une stratégie à court terme, 
reposant prioritairement sur l’
équipement de forêts par des points 
d’eau, des pistes et des coupes feux. 
Ceci dans le cadre d’un Plan 
Anti-Incendie qui, rappelons-le, 
n’existe pas. A moyen terme, intégrer 
la prévention des feux dans une 
stratégie globale d’aménagement 
intégré et participatif (cogestion des 
espaces naturels). 

Dr Taieb Ben Miled (GDA Sidi Amor) : Feux 
de Forêt à Sidi Amor. Leçons apprises. 
Détails en annexe.

Le film relatant les feux survenus dans le 
pourtour forestier du GDA en juillet dernier, 
révèle la défaillance de tous les acteurs face 
à cette catastrophe : retard de détection des 
feux, retard et faiblesse des actions de lutte ; 
les séquences du film étaient claires : les 
riverains ont affronté, pendant des heures, les 
feux avec des moyens élémentaires (seaux et 
bidons !). Un diaporama a exposé les facteurs 
de risque incendie de la forêt Sidi Amor 
(facteurs généraux et spécifiques au site) ; il a 
plaidé pour une élaboration participative 
large d’un plan anti-incendie (inexistant) et 
pour qu’il soit intégré dans un plan global de 
restauration et de développement. Il a 
rappelé qu’un comité ou collectif s’est organisé, 
sous la tutelle de la Municipalité de Raoued et 
dont l’objectif était : la préservation et le 
développement de la Forêt Sidi Amor. Cette 
démarche positive est indispensable pour faire 
évoluer les actions de prévention et de 
développement du site.
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Anas Neumann : Smart Forest Fires 
Detection Information Technology in 
Disaster Risk Reduction. (Détails en 
annexe). Importance d’utiliser la 
technologie de l’information dans la 
détection précoce des feux. Revue de la 
littérature et exposé de projets conçus 
par la startup Comwork au bénéfice de la 
Forêt Sidi Amor.

M.Hedi Chebili (DG/DGEQV/ Ministère 
Environnement) a salué l’initiative du GDA Sidi 
Amor. Il a rappelé les multiples évènements que le 
Groupe a organisés à la faveur des thématiques 
environnementales; particulièrement pour la 
valorisation des forêts urbaines tel le colloque de 
2017 à la Cité des Sciences ( ou le séminaire 
international tenu en 2019 au GDA Sidi Amor .

M .Chebili a cadré le phénomène des feux de forêts 
dans le contexte du changement climatique; les 
débats au sein de la COP 26 n’ont pas cessé d’en 
parler.

Mme Henda Boulajfene (FAO) a rappelé que l'Assemblée 
générale de l’ONU a déclaré 2021-2030, Décennie des 
Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Elle a 
exprimé le soutien de la FAO à tous les efforts de prévention 
des feux des espaces naturels agricoles et boisés à travers 
le renforcement des capacités et l’assistance technique. 
Une attention particulière est portée à l’innovation via des 
technologies numériques qui doit accompagner les actions 
de prévention. Elle a insisté sur l’importance de l’implication 
des habitants des forêts dans le développement 
agro-sylvo-pastoral ainsi que la protection des forêts et la 
valorisation des produits forestiers.
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Samy Belhaj Etat des lieux sur l’incendie 
de la Galite.

Première semaine d'octobre, un incendie a 
ravagé la grande île de la Galite : près de 600 
hectares sont partis en flammes. Ceci 
représente un désastre aussi bien pour le 
couvert végétal que pour le monde animal qui 
peuple l'île.

Le feu a sans doute été provoqué par la 
foudre sur une zone déserte située à l'ouest 
de l'île. Des vents violents ont transformé ce 
foyer en déferlante qui a tout détruit sur son 
passage : le couvert de genêts, de 
nombreuses espèces de bruyère sur les 
sommets, thym, romarin et maquis de manière 
générale ; de même que la plaine et les 
plantations de pin d'Alep, devenu envahissant 
depuis leur introduction en 2001, les 
anciennes plantations fruitières sur les 
restanques en pierre sèche au piémont des 
sommets orientaux. Il s'est ensuite 
dangereusement rapproché du village : 
embrasement du diss (graminée cicatrisante 
par excellence), des oléastres, caroubiers, 
oliviers et vergers centenaires. 

En se penchant sur les dégâts occasionnés 
sur la faune, tous les organismes moins 
rapides que l'incendie ont été brûlés vifs : 
tortues grecques, autres reptiles, rats, 
invertébrés. Paysage de désolation sur cette 
aire protégée, parmi les joyaux insulaires de la 
Méditerranée dont l'intérêt est formellement 
reconnu au niveau national et international.

M. Samy BenHaj procède à une revue 
documentaire et une réflexion approfondie sur 
la restauration du couvert végétal qu’il assortit 
d’une touche optimiste, malgré le paysage 
actuel de désolation de l'île. En effet, une 
mission commune d'évaluation organisée par 
l'APAL et l'association Méditerranée Action 
Nature présage un futur radieux : Après les 
premières pluies automnales, la vie ressurgira 
avec la germination quasi générale des 
différentes strates, l’ouverture des milieux 
pour le plaisir d'une pléthore d'oiseaux 
migrateurs. La nature, en Méditerranée est 
habituée, telle un phoenix,à se refaire après 
les incendies. Peut-être un petit coup de 
pouce pour la protection des sols à travers 
des techniques douces serait bienvenu.
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Rappel : La Galite (arabe : جالطة) est un archipel 
d'îles rocheuses d'origine volcanique situé au 
nord de la Tunisie. La Galite est également 
l'archipel et le point le plus septentrional de la 
Tunisie. Rattaché à la délégation de Bizerte Nord 
dans le gouvernorat de Bizerte, cet archipel 
tunisien est situé à une quarantaine de 
kilomètres au nord-ouest du cap Serrat, point le 
plus proche de la côte tunisienne. L'île principale 
située au centre de l'archipel, La Galite, couvre 
732 hectares.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bizerte_Nord_(d%C3%A9l%C3%A9gation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Bizerte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Serrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare


Paoline Maillard, représentante de Pompiers 
Sans Frontières, a remercié les organisateurs 
de l’invitation de son organisation (ONG 
spécialisée dans la gestion des risques). Elle 
a évoqué, par la suite, les grandes lignes de 
pensée et de travail de PSF ; notamment son 
inscription dans la vision mondiale sur la 
Réduction des Risques et des 
Catastrophes telle que décrite par le Cadre 
de Sendai pour 2015-2030, et dont l’objectif 
principal est de réduire la vulnérabilité aux 
catastrophes et de renforcer la résilience des 
populations et de leurs environnements. 
(ci-joint en annexes)

Concernant l’expérience de coopération avec 
le Liban, c’est dans le cadre de la coopération 
décentralisée de la Fédération des 
Municipalités du Kesrouan-Ftouh avec le 
Département des Yvelines, que PSF, a été 
sollicitée pour concevoir et mettre en œuvre 
un projet de Prévention et Gestion des 
Risques Incendies au Kesrouan-Ftouh. 

L’objectif à long terme est double : renforcer 
les capacités des collectivités territoriales et 
contribuer à la préservation du patrimoine 
naturel et culturel de cette région. Ainsi, de 
janvier 2019 à mars 2020, la Fédération des 
Municipalités du Kesrouan-Ftouh a été 
chargée, avec l’appui de PSF, d’élaborer des 
plans anti-incendie (Par exemple, un PICS = 
Plan Intercommunal de Sauvegarde , un 
DICRIM (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) et de mettre en 
œuvre une campagne de sensibilisation dans 
les écoles du site. Ce projet a aussi été 
l’occasion pour PSF, autant que pour la 
Fédération des Municipalités, de développer 
des partenariats avec des acteurs locaux, 
collectivités territoriales, les associations 
locales – LRI (Lebanon Reforestation 
Initiative), les acteurs de la Sécurité Civile au 
Liban – la Défense Civile, la Croix-Rouge, 
entre autres.

Capitaliser cette expérience dans le cadre 
d’un partenariat avec les acteurs tunisiens est 
une alternative appréciée et retenue par PSF. 
Une correspondance avec le GDA Sidi Amor 
en a balisé le parcours. Les visites de terrain 
(GDA et Forêt Sidi Amor) ont permis une 
première évaluation introductive à cette 
éventuelle collaboration.
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Un auditoire très attentif et une salle comble
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Echanges et réactivité d’un auditoire particulièrement sensible à la 
prévention des feux de forêt
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Participation active du CRDA TUNIS ( M.Mouldi Ben 
Mohamed et M.Jamel Zayani) et CRDA Ariana
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Dr Abdellatif Chabbou (Président du Croissant Rouge Tunisien) : admiratif 
de la haute qualité scientifique du colloque; la communication sur la détection précoce 
des feux par caméra couplée à un logiciel « intelligence artificielle » est saluée très 
chaleureusement. La dynamique que le GDA Sidi Amor a réussi à organiser autour 
d’une thématique aussi importante mérite, ajoute-il tout le soutien de la part de 
l’Organisation Croissant Rouge Tunisien
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Participation étrangère

Pompiers Sans Frontières, l’association française Amitiés Essonne-Ariana, Volontaires 
de France

 Segolene Houblot (ONG-Volontaires de France) et S.Segond (ONG- Amitiés Essonne – 
Ariana
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Marc Gateff (ONG Essonne – Ariana) exposant une ligne de coopération entre le 
département de l’Essonne et le GDA Sidi Amor. Un appui a été sollicité par son ONG 
auprès de la Mairie de Paris dans le cadre des appuis à la prévention des 
Catastrophes et Risques Naturels. Ceci comme renforcement de capacités des 
riverains de la Forêt Sidi Amor.

Exposition de posters (en annexes)
Le mur d’images animé par plusieurs posters a suscité beaucoup d’intérêt. Notamment 
le poster clarifiant les composantes du plan anti-incendie ou celui exposant les 
solutions projetées par le GDA Sidi Amor et fondées sur la nature, comme la création 
d’une Zone Humide Artificielle.
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Echanges entre participants dans le cadre convivial de la pause-café
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Une forte participation des jeunes
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Une forte participation des jeunesParticipation active du Club 
Enactus INAT dans l’organisation et la logistique du colloque
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Clôture des travaux du Colloque Prévention des feux de forêts urbaines 
et péri-urbaines. Cité des Sciences. Mercredi 3 novembre 2021
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Participation active des géographes (Faculté des Sciences humaines et 
Sociales de Tunis)

L’Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka ( Directeur : M.Foued Aloui) a 
dépêché un groupe d’étudiants en mettant à leur disposition un minibus
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Médiatisation : 5 organes de presse ont couvert l’ensemble du colloque

1. « غابة جبل سیدي عمر نموذجا محور ندوة علمیة ..«الوقایة والحمایة من الحرائق في الغابات التونسیة

 غابة جبل سیدي عمر نموذجا محور ندوة علمیة ... «الوقایة والحمایة من
«الحرائق في الغابات التونسیة

صدر ھذا المقال بالنسخة الورقیة للشروق - تاریخ النشر : 2021/11/05

نظم ائتالف «حمایة غابة سیدي عمر» تحت اشراف وزیرالفالحة والموارد المائیة والصید البحري ندوة علمیة تناولت حرائق 
الغابات الحضریة وشبھ الحضریة: غابة سیدي عمر برواد كنموذج»، وذلك یوم األربعاء الفارط. تونس- الشروق وناقش 

المؤتمر الخطوط العریضة لخطة وقایة وحمایة من الحرائق في الغابات التونسیة وخاصة في غابة جبل سیدي عمر وذلك ...

التفاصیل تقرؤونھا في النسخة الورقیة للشروق - تاریخ النشر : 2021/11/05
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ANNEXE CADRE SENDAI / EXTRAITS

Le cadre Sendai, cité à 2 reprises ( Dr Ben Miled-GDA Sidi Amor et Paoline 
Maillard- PSF), revêt une grande importance dans son insistance à associer 
toutes les franges de la société civile aux efforts de réduction des risques.

Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 juin 
2015. Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030)

6. Il faut non seulement redoubler d’efforts pour atténuer le degré d’exposition et la vulnérabilité 
des populations et prévenir ainsi l’apparition de nouveaux risques de catastrophe, mais aussi 
faire en sorte que, partout, ceux qui créent de tels risques doivent rendre des comptes. Il importe 
de prendre des mesures plus résolues qui ciblent particulièrement les facteurs de risque 
sous-jacents, comme les conséquences de la pauvreté et des inégalités, les changements et la 
variabilité climatiques, l’urbanisation sauvage et rapide et la mauvaise gestion des sols, et les 
facteurs aggravants tels que les changements démographiques, l’insuffisance des dispositifs 
institutionnels, les politiques qui ne tiennent pas compte des risques, l’absence de 
réglementation et d’incitations aux investissements privés dans la réduction des risques de 
catastrophe, la complexité des chaînes d’approvisionnement, la disponibilité limitée de la 
technologie, les utilisations non durables des ressources naturelles, les écosystèmes en déclin, 
les pandémies et les épidémies. Il faut aussi continuer à renforcer la bonne gouvernance 
concernant les stratégies de réduction des risques de catastrophe aux niveaux national, régional 
et mondial et à améliorer la préparation aux interventions et la coordination nationale des 
opérations de secours, de remise en état et de reconstruction, et prendre appui sur les 
mécanismes de relèvement et de reconstruction mobilisés au lendemain de catastrophes pour « 
mieux reconstruire » tout en améliorant les modalités de la coopération internationale. 7. Face 
aux risques de catastrophe, il faut adopter une approche préventive plus large privilégiant 
davantage la dimension humaine. Pour être efficaces, les mesures de réduction des risques de 
catastrophe doivent être conçues pour faire face à de multiples formes d’aléas dans de multiples 
secteurs, être accessibles et ne laisser aucun groupe à l’écart. Tout en continuant de jouer leur 
rôle de direction, de réglementation et de coordination, les gouvernements devraient faire 
participer les intervenants concernés, y compris les femmes, les enfants et les jeunes, les 
personnes handicapées, les pauvres, les migrants, les peuples autochtones, les volontaires, les 
réseaux de praticiens et les personnes âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques, plans et normes. Il faut que les secteurs public et privé, les organisations de la société 
civile, les universités, les établissements scientifiques et les instituts de recherche conjuguent 
davantage leurs efforts et créent des occasions de collaborer. Il faut aussi que les entreprises 
intègrent le risque de catastrophe dans leurs pratiques de gestion.
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V. Rôle des parties prenantes 35. Si la responsabilité générale de réduire les risques de 
catastrophe incombe aux États, elle n’en est pas moins partagée entre les gouvernements et les 
parties prenantes concernées. Les parties prenantes non étatiques, en particulier, jouent à cet 
égard un rôle important de catalyseur en aidant les États, en accord avec les politiques, les lois 
et la réglementation nationales, à appliquer le présent Cadre aux niveaux local, national, régional 
et mondial. Cela suppose qu’elles mobilisent à cet effet leur engagement, leur bonne volonté, 
leurs connaissances, leur expérience et leurs ressources. 36. Lorsqu’ils déterminent le rôle et les 
responsabilités des parties prenantes en s’appuyant sur les instruments internationaux 
pertinents, les États devraient encourager l’ensemble des parties prenantes publiques et privées 
à prendre les mesures suivantes : a) Société civile, bénévoles, organisations d’action bénévole 
structurée et associations communautaires : participer, en collaboration avec les institutions 
publiques, en vue notamment d’apporter des connaissances spécialisées et des indications 
pratiques à l’élaboration et à la mise en œuvre de cadres normatifs, de règles et de plans axés 
sur la réduction des risques de catastrophe ; prendre part à la mise en œuvre de stratégies et de 
plans locaux, nationaux, régionaux et mondiaux ; soutenir l’effort de sensibilisation du public, une 
culture de la prévention et l’éducation aux risques de catastrophe, et y contribuer ; et faire 
campagne pour des communautés résilientes et une gestion inclusive des risques de 
catastrophe par la société dans son ensemble, qui permettent de renforcer les synergies entre 
les divers groupes en présence, selon qu’il convient. Sur ce point, il convient de noter ce qui suit 
: i) Il est crucial que les femmes participent à la gestion efficace des risques de catastrophe et 
prennent part à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de plans et de programmes de 
réduction des risques de catastrophe soucieux de la problématique hommes-femmes, ainsi qu’à 
l’allocation de ressources nécessaires ; il convient de prendre des mesures adéquates de 
renforcement des capacités pour donner aux femmes les moyens de se préparer et de trouver 
d’autres moyens de subsistance au lendemain d’une catastrophe ; ii) Les enfants et les jeunes 
sont des moteurs du changement et il convient de leur faire une place et de leur donner les 
moyens de contribuer à la réduction des risques de catastrophe, dans le respect de la législation 
et de la pratique nationale et dans le cadre des programmes d’enseignement ; iii) Les personnes 
handicapées et leurs organisations ont un rôle critique à jouer dans l’évaluation des risques de 
catastrophe et dans l’élaboration et l’application de plans spécialement conçus pour tenir compte 
de leurs besoins, compte tenu, notamment, des principes de la conception universelle ;

Institutions et réseaux universitaires ou scientifiques et instituts de recherche : accorder la 
priorité aux facteurs et aux scénarios liés aux risques de catastrophe, y compris les risques de 
catastrophe nouveaux, à moyen et à long terme ; intensifier la recherche applicable à l’échelle 
régionale, nationale et locale ; encourager l’action menée par les populations et les autorités 
locales ; et assurer le lien entre les politiques et la science aux fins de la prise de décisions 
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حماية غابة سيدي عمربوخطيوة من الحرائق واإلندثار.
 ما المخرج؟ 

COLLOQUE PREVENTION FEUX DE FORETS URBAINES
LE CAS DE LA FORET SIDI AMOR

CITE DES SCIENCES / MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021



 بوخطيوة من الحرائق واإلندثار. حماية غابة سيدي عمر
 COLLOQUE PREVENTION FEUX DE FORETS URBAINES

LE CAS DE LA FORET SIDI AMOR
CITE DES SCIENCES / MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

FEUX DE FORETS SIDI AMOR JUILLET 2021



حماية غابة سيدي عمربوخطيوة من الحرائق واإلندثار.
  

 COLLOQUE PREVENTION FEUX DE FORETS URBAINES
LE CAS DE LA FORET SIDI AMOR

CITE DES SCIENCES / MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

https://fb.watch/8AaqXgoyIr/

Leçons de la première visite d’un jeune forestier 
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Réunion du Collectif «  Préservation de la Foret Sidi Amor » sur site: 
Importance de l’implication de tous les acteurs de la société civile aux cotés des 
responsables institutionnels ( Municipalité, CRDA , Forestiers, Protection civile)
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Juin 2019 Mobilisation par le GDA Sidi Amor d’une étudiante-ing.INAT( Wejdene Mouldi /Pr 
A.Khaldi) pour consacrer un mémoire sur la prévention des feux. Ici, traces d’incendies d’années 
précédentes. Participation arrondissement forets CRDA Ariana à une inspection des dégâts.
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Réunion du Collectif «  Préservation de la Foret Sidi Amor » à la Municipalité de 
l’Ariana: Importance de l’implication de tous les acteurs de la société civile aux 

cotés des responsables institutionnels ( CRDA , Forestiers, Protection civile)



حماية غابة سيدي عمربوخطيوة من الحرائق واإلندثار.
 ما المخرج؟ 

COLLOQUE PREVENTION FEUX DE FORETS URBAINES
LE CAS DE LA FORET SIDI AMOR

CITE DES SCIENCES / MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
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                                                  PLAN D’ACTION
OBJECTIF GLOBAL

Restauration post incendie de l’écosystème forestier Sidi 
Amor
OBJECTIFS SPECIFIQUES

1-Doter la foret Sidi Amor d’un système de prévention / protection contre les feux

2-Rétablir une couverture forestière et agroforestière 

3-Etablir un schéma de sensibilisation et d’implication des acteurs …

4-Développer, à titre pilote, une agroforesterie périurbaine génératrice de revenus
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                                                  PLAN D’ACTION
Restauration post incendie de l’écosystème forestier Sidi Amor
OBJECTIFS SPECIFIQUES

1-Doter la foret Sidi Amor d’un système de prévention / protection contre les feux

1-1 Aménager les accès avec un double objectif : Bandes pare-feu et accessibilité des actions de 
secours ;

1-2 Installer un réseau hydrique approprié, comportant des réserves d’eau, des bouches anti-
incendie et des rampes.

Ceci à partir de 2 points d’eau : le sondage Sidi Amor  et les lagunes d’eaux usées traitées.

1-3 Mettre en place un programme de nettoyage forestier : débroussaillage, élagages et tailles ; 
ainsi que le nettoyage conséquent.

2-Rétablir une couverture forestière et agroforestière 

3-Etablir un schéma de sensibilisation et d’implication des acteurs …

4-Développer, à titre pilote, une agroforesterie périurbaine génératrice de revenus
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                                                   PLAN D’ACTION

Restauration post incendie de l’écosystème forestier Sidi Amor
OBJECTIFS SPECIFIQUES

1-Doter la foret Sidi Amor d’un système de prévention / protection contre les feux

2-Rétablir une couverture forestière et agroforestière 

 2-1 Donner avantage aux espèces indigènes et natives à intérêt économique, telles le caroubier, 
le câprier, l’olivier…etc.

   2-2 Introduire de nouvelles espèces adaptées à intérêt écologique, environnemental ou 
économique, telles le Robinier, le salix, ginko biloba (haies pare-feu) …etc.

3-Etablir un schéma de sensibilisation et d’implication des acteurs …

4-Développer, à titre pilote, une agroforesterie périurbaine génératrice de revenus
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                                                  PLAN D’ACTION
Restauration post incendie de l’écosystème forestier Sidi Amor
OBJECTIFS SPECIFIQUES

1-Doter la foret Sidi Amor d’un système de prévention / protection contre les feux

2-Rétablir une couverture forestière et agroforestière 

3-Etablir un schéma de sensibilisation et d’implication des acteurs …

3-1 Dynamisation du comité de protection de la foret Sidi Amor, fondé à l’occasion du séminaire 
international des forets méditerranéennes tenu au GDA Sidi Amor en 2019 et constitué sous sous 
la tutelle de la Municipalité de Raoued le 24/9/20 et confirmé lors de la réunion du 02/9/2021.

3-2 Mise en place d’un programme de sensibilisation (signalétique et posters sur les lieux ; 
sessions et animations de terrain) qui cible toute la communauté : usagers, riverains, 
administrations, associations…etc. « Ecole de Terrain »

4-Développer, à titre pilote, une agroforesterie périurbaine génératrice de revenus
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                                                  PLAN D’ACTION
Restauration post incendie de l’écosystème forestier Sidi Amor
OBJECTIFS SPECIFIQUES

1-Doter la foret Sidi Amor d’un système de prévention / protection contre les feux

2-Rétablir une couverture forestière et agroforestière 

3-Etablir un schéma de sensibilisation et d’implication des acteurs …

4-Développer, à titre pilote, une agroforesterie périurbaine génératrice de revenus

 4-1 Créer des parcelles de plantations aromatiques et médicinales ; les cultures de câpriers se 
comportent comme des « bandes vertes pare-feu » (prof Khaldi- INRGREF)

              4-2 Encourager l’implantation de microprojets compatibles et protecteurs de 
l’environnement forestier (apiculture, aquaponie, élevage cailles et faisans…)



*A/RES/69/283 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
23 June 2015 

  لتاسعة والستوناالدورة 
من جدول األعمال(ج)  ١٩البند 

 

 الرجاء إعادة االستعمال
15-08955 (A) 

*1508955*  
 

  
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣يف  قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/L.67(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

  ٢٠٣٠- ٢٠١٥إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة   - ٦٩/٢٨٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

، الـــذي ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب    ٢١املــؤرخ   ٦٧/٢٠٩إىل قرارهــا   إذ تشــري   
ــه ــل عــام  ،عقــدت أن قــررت في  خمــاطراملــؤمتر العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن    ،٢٠١٥يف أوائ
ــوارث ــذلك قرارالكـــ ــا ي، وكـــ ــؤرخ  ٦٨/٢١١هـــ ــمرب  ٢٠املـــ ــانون األول/ديســـ  ٢٠١٣ كـــ

 ؤرخاملـــــ ٦٩/٥٥٦قررهـــــا م، و٢٠١٤ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩املــــؤرخ   ٦٩/٢١٩ و

  ،٢٠١٥آذار/مارس   ٥

مـؤمتر األمـم   استضافة ى لع ،وشعباً كومةًح، لليابان تعرب عن عميق امتناا  - ١  
 آذار/مـارس  ١٨إىل  ١٤يف الفتـرة مـن    الثالث املعين باحلد من خمـاطر الكـوارث  العاملي املتحدة 

  دعم؛يلزم من   ، وتقدمي كل ما٢٠١٥

ـــرة     ؤيــدت  - ٢   ـــر الكــوارث للفتـ ـــالن ســنداي وإطــار ســنداي للحــد مــن خمـاطـ إعـ
 ،ن األول والثـــاين ااملرفقـــ يتضـــمنهما  نيلـــذملـــؤمتر، وال ا ااعتمـــدمه نذيلـــ، ال٢٠٣٠-٢٠١٥

  التوايل، هلذا القرار.  على
  

  ٩٢ اجللسة العامة

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣

  

  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٩أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *
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  املرفق األول    

  إعــالن سنداي    

ــدوبني املشــار       - ١ ــوزراء واملن ــات وال ــدول واحلكوم ــم  حنــن، رؤســاء ال ــؤمتر األم كني يف م
ــن      ــين باحلــد م ــث املع ــاملي الثال ــن    خمــاطراملتحــدة الع ــرة م ــا يف الفت إىل  ١٤الكــوارث، اجتمعن

ي يف اليابـان، الـيت أبـدت قـدرة حيويـة      غنداي مبحافظة ميايف مدينة س ٢٠١٥آذار/مارس  ١٨
نسـلّم  . وإذ ٢٠١١على التعايف من الزلـزال الكـبري الـذي ضـرب شـرق اليابـان يف آذار/مـارس        

بتزايد أثر الكـوارث وتعقيـدها يف كـثري مـن أحنـاء العـامل، نعلـن تصـميمنا علـى تعزيـز جهودنـا            
الرامية إىل احلد مـن أخطـار الكـوارث مـن أجـل احلـد مـن اخلسـائر يف األرواح واألصـول الـيت           

  تنجم عن الكوارث يف أحناء العامل.

: بنــاء ٢٠١٥-٢٠٠٥فتــرة وحنــن نقــدر الــدور اهلــام الــذي أداه إطــار عمــل هيوغــو لل  - ٢
، خالل السـنوات العشـر املاضـية. وإذ أجنزنـا     )١(قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث

عمليــة تقيــيم واســتعراض اخلــربة املكتســبة يف إطــار تنفيــذه، وإذ نظرنــا يف تلــك اخلــربة، نعتمــد  
ون بقـوة  . وحنـن ملتزمـ  ٢٠٣٠-٢٠١٥الكـوارث للفتـرة    خمـاطر نداي للحد من بذلك إطار س

  بتنفيذ إطار العمل اجلديد لالسترشاد به يف تعزيز جهودنا يف املستقبل.

ونــدعو مجيــع أصــحاب املصــلحة إىل العمــل، إذ نــدرك أن تنفيــذ إطــار العمــل اجلديــد     - ٣
 خطـر  يتوقف على جهودنا اجلماعية املتواصـلة والدؤوبـة الراميـة إىل جعـل العـامل يف مـأمن مـن       

  لة لصاحل األجيال احلالية واملقبلة.الكوارث يف العقود املقب

نداي علــى استضــافة مــؤمتر األمــم  وحنــن نشــكر اليابــان، حكومــةً وشــعباً، ومدينــة ســ    - ٤
الكوارث، ونعـرب عـن تقـديرنا لليابـان اللتزامهـا       خماطراملتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من 

  ية.بتعزيز مسألة احلد من أخطار الكوارث يف خطة التنمية العامل
  

  املرفق الثاين    

  ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة  إطار سنداي للحد من خمـاطــر الكوارث    

  الديباجة  -أوال 

مـؤمتر األمـم   يف  ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة لحد من خماطر الكوارث ل سنداي اعتمد إطار  - ١
 ١٨ إىل ١٤ الذي انعقد يف الفتـرة مـن   ،الكوارث خماطراملتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من 

 يف مدينــة ســنداي، مبقاطعــة ميــاغي، باليابــان. وكــان مبثابــة فرصــة فريــدة   ٢٠١٥ آذار/مــارس
  للبلدان لكي تقوم مبا يلي: أُتيحت

_______________ 

)١(  A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.  
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يكـون مـوجزاً    ٢٠١٥اعتماد إطـار للحـد مـن خمـاطر الكـوارث ملـا بعـد عـام           (أ)  
  ومركزاً وتطلعياً وعملي املنحى؛

: بنـاء  ٢٠١٥-٢٠٠٥يوغو للفتـرة  تنفيذ إطار عمل هواستعراض إجناز تقييم   (ب)  
  ؛)٢(قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث

النظــر يف اخلــربة املكتســبة مــن خــالل االستراتيجيات/املؤسســات واخلطــط         (ج)  
 فضـال عمـا يتصـل ـذا الشـأن مـن      اإلقليمية والوطنيـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتوصـياا،       

 ل هيوغو؛تنفيذ إطار عمخاصة ب إقليمية اتفاقات

لحــد مــن خمــاطر لحتديــد طرائــق التعــاون علــى أســاس التزامــات بتنفيــذ إطــار     (د)  
  ؛٢٠١٥الكوارث بعد عام 

د مـن خمــاطر الكــوارث  لحــلحتديـد طرائــق لالسـتعراض الــدوري لتنفيــذ إطـار      (هـ)  
  .٢٠١٥عام   بعد

د احلــ  يوخــالل املــؤمتر العــاملي، أكــدت الــدول جمــدداً التزامهــا بالتصــدي ملوضــوع          - ٢
الكــوارث يف إطــار وعــي متجــدد بإحلــاح  )٣(خمــاطر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة مــن

األمــر يف ســـياق التنميــة املســـتدامة والقضــاء علـــى الفقــر، والقيـــام، حســب االقتضـــاء،       هــذا 
ا مـ ا يف السياسـات واخلطـط والـربامج وامليزانيـات علـى مجيـع املسـتويات والنظـر فيه        مبإدماجه

  .لةالص ضمن األطر ذات

  

  إطار عمل هيوغو: الدروس املستخلصة والثغرات املستبانة وحتديات املستقبل    

تشري املعلومات املوثقة الواردة يف التقارير الوطنية واإلقليمية املرحلية املتعلقة بتنفيذ إطار   - ٣
 صـاحبة املصـلحة  األخـرى   اجلهـات إىل أن بعـض البلـدان و   ويف تقارير عاملية أخرى عمل هيوغو

خمـاطر الكـوارث علـى الصـعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي والعـاملي،          زت تقدماً يف احلـد مـن  أحر
يف  معـدل الوفيـات  ، مما أسـهم يف احلـد مـن    ٢٠٠٥يف عام  وذلك منذ اعتماد إطار عمل هيوغو

_______________ 

)٢(  A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.  

 خطـار أو جمتمـع معـرض لأل   جتمـع عمـراين  أو  منظومـة قـدرة  ”تعرف القدرة على مواجهة الكوارث بأا:  )٣(
، بطـرق  باألسـلوب الفعـال  ملناسـب و والتعايف منها يف الوقـت ا  واستيعاا وامتصاصها األخطارعلى مقاومة آثار 

  ).www.unisdr.org/we/inform/terminology انظر( ،‘‘األساسية الضرورية ووظائفه ترميم منشآتهو منها حفظ
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. واحلد من خماطر الكوارث اسـتثمار فعـال مـن حيـث التكلفـة يف منـع       )٤(األخطار حاالت بعض
الفعالة ملخاطر الكوارث تساهم يف حتقيق التنمية املسـتدامة.   واإلدارةاملستقبل. وقوع خسائر يف 

تــزال بعــض اآلليــات الدوليــة  عــززت البلــدان قــدراا يف جمــال إدارة خمــاطر الكــوارث. وال وقــد
إلسداء املشورة االستراتيجية والتنسيق وإقامة الشـراكات مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث،        

ــامل  ــدى الع ــاطر        كاملنت ــن خم ــة باحلــد م ــة املعني ــديات اإلقليمي ــاطر الكــوارث واملنت ــن خم ي للحــد م
ــذلك   ــاون الكــوارث، وك ــل التع ــة يف    حماف ــة األخــرى ذات الصــلة فعال ــة واإلقليمي  وضــع الدولي

 السياسات واالستراتيجيات والنهوض باملعرفة والتعلم املتبادل. وعموماً، كان إطار عمل هيوغو
إجيـاد االلتـزام السياسـي وتركيـز     وعامـة النـاس واملؤسسـات     لوعي لـدى أداة هامة لرفع مستوى ا

  .على مجيع املستويات صاحبة املصلحةاجلهات وحتفيز األعمال اليت تقوم ا جمموعة واسعة من 

خسـائر فادحـة، ونتيجـة لـذلك تـأثر       حتدث غري أن الكوارث ظلت خالل العقد نفسه  - ٤
شـخص   ٧٠٠ ٠٠٠لدان ككل. فقـد لقـي أكثـر مـن     رفاه وسالمة األشخاص واتمعات والب

مليــون شــخص مــن جــراء   ٢٣ مليــون شــخص وتشــرد حنــو  ١,٤حــتفهم وأصــيب أكثــر مــن  
، بليــون شــخص مــن الكــوارث بطــرق شــىت  ١,٥الكــوارث. وبشــكل عــام، تضــرر أكثــر مــن  

تضـــررت النســـاء واألطفـــال والفئـــات الضـــعيفة أكثـــر مـــن غريهـــم. وزادت اخلســـائر   حيـــث
 بـني عـامي   ما تريليون دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، شهدت الفترة ١,٣لكلية على االقتصادية ا

مليــون شــخص مــن جــراء الكــوارث. وتــزداد الكــوارث، الــيت   ١٤٤تشــرد  ٢٠١٢ و ٢٠٠٨
عيـق بشـدة إحـراز أي تقـدم حنـو حتقيـق       وتبفعل تغري املنـاخ، تـواتراً وشـدة،    الكثري منها تفاقم ي

لة إىل أن تعرض األشخاص واملمتلكـات للخطـر يف مجيـع البلـدان     التنمية املستدامة. وتشري األد
، ممـا يـؤدي إىل خمـاطر جديـدة وزيـادة      )٥(قابلية التضـرر قد ازداد بوترية أسرع من وترية تراجع 

وثقافيـة وبيئيـة    وصـحية اخلسائر النامجة عن الكوارث وإىل آثار اقتصادية واجتماعية  مطردة يف
علـى الصـعيدين احمللـي واتمعـي. وتـؤثر       سـيما  ال سط والبعيد،كبرية يف األجل القريب واملتو

ــة الظهــور بشــكل خــاص يف اتمعــات واألســر املعيشــية      الكــوارث الصــغرية املتكــررة والبطيئ
ــث واملشــاريع الصــغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم،    ــع    حي ــة مــن مجي ــة عالي تشــكل نســبة مئوي

_______________ 

حدث أو ظاهرة مادية أو نشاط بشـري ميكـن أن يكـون مضـراً     ”يعرف اخلطر يف إطار عمل هيوغو بأنه:  )٤(
 اإلصابة جبروح، أو إحلاق الضرر باملمتلكـات، أو إىل اخـتالل النشـاط    يؤدي إىل خسائر يف األرواح أو إىل وأن

ــة الــيت قــد متثّــل       ــة. وميكــن أن تشــمل األخطــار الظــروف الكامن االقتصــادي أو االجتمــاعي أو إىل تــدهور البيئ
 ديـدات مسـتقبلية ذات مصـادر خمتلفـة: طبيعيـة (جيولوجيـة ونامجـة عـن الرطوبـة اجلويـة وبيولوجيـة) أو ناجتـة            

  “.األنشطة البشرية (التدهور البيئي واألخطار التكنولوجية) عن

ــة   : ”ايف إطــار عمــل هيوغــو بأــ  تعــرف قابليــة التضــرر  )٥( الظــروف الناجتــة عــن العوامــل أو العمليــات املادي
  “.واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، اليت تزيد من إمكانية تعرض جمتمع ما ألثر املخاطر
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تلحـق ــا الكــوارث وفيــات  الــيت  ،ن الناميــةالبلــدا سـيما  ال -اخلسـائر. وتواجــه مجيــع البلــدان  
مستويات متزايـدة مـن التكـاليف     - بغريها من البلدان هوخسائر اقتصادية أكرب بكثري مما تلحق

  االلتزامات املالية وغريها من االلتزامات.ب يف سعيها للوفاء اخلفية والتحديات احملتملتني

وارث والتخطــيط هلــا واحلــد منــها لكــومثــة حاجــة عاجلــة وملحــة إىل اســتباق خمــاطر ا   - ٥
ــن ــة   م ــايف      اأجــل محاي ــراثهم الثق ــم وصــحتهم وت ــدان، ومصــادر رزقه ــات والبل ــاس واتمع لن

فعاليــة، ومــن مث تعزيــز ال مبزيــد مــن وممتلكــام االجتماعيــة االقتصــادية ونظمهــم اإليكولوجيــة 
  قدرم على مواجهة تلك األخطار.

، وبالتـايل  وقابليـة التضـرر ـا   عرض ملخاطر الكوارث وينبغي تعزيز العمل للحد من الت  - ٦
منع خلق خماطر كوارث جديدة واملساءلة عن نشوء خمـاطر الكـوارث علـى مجيـع املسـتويات.      
وينبغي تركيز مزيد من العمل املتفاين على عمليات التصدي لألسباب الكامنة للمخاطر، مثـل  

ــه، والتوســعالفقــر وعــدم املســاواة، وتغــري املنــاخ وتقلب   تــداعيات ــه   العمــراين ات غــري املخطــط ل
الترتيبـات  مثـل الـتغري الـدميغرايف، وضـعف     املفاقمـة  السريع، وسوء إدارة األراضـي، والعوامـل   و

السـتثمار   قواعـد تنظيميـة وحـوافز   ، والسياسات غري الواعية باملخاطر، وعدم وجـود  املؤسسية
هـو متـوافر    ما ، وقلةالتوريدسل سالتعقد القطاع اخلاص يف جمال احلد من خماطر الكوارث، و

ــنظم      ــة، وتــدين أحــوال ال ــا، وأوجــه االســتخدام غــري املســتدام للمــوارد الطبيعي مــن التكنولوجي
 احلوكمـة تعزيـز   الضـروري مواصـلة   ئح واألوبئة. وعالوة على ذلك، مـن اإليكولوجية، واجلوا

 اإلقليمـي والعـاملي،  الـوطين و  ديصـع ال يجيات احلد من خمـاطر الكـوارث علـى   يف استرات ةالرشيد

ملواجهة الكوارث وإعادة التأهيـل وإعـادة    على الصعيد الوطينرفع مستوى التأهب والتنسيق و
إعـادة البنـاء بشـكل    ”وإعادة اإلعمار بعد الكوارث مـن أجـل    التعايفاإلعمار، واغتنام أنشطة 

  الدويل. التعاون  طرائقعم املتأيت من تعزيز الد اعتمادا على، “أفضل

اتبـاع ـج وقـائي أوسـع يركـز بشـكل أكـرب علـى          يف مواجهـة خمـاطر الكـوارث    بوجيـ   - ٧
بالكفــاءة والفعاليــة يلــزم أن تكــون  ممارســات احلــد مــن خمــاطر الكــوارث  تتســم  لكــيالنــاس. و

دور الـ قطاعات متعددة وشاملة وميسـرة. ومـع االعتـراف ب   وتغطية أخطار عدة مصممة ملواجهة 
أصـحاب املصـلحة ذوي   مـع   تتواصـل ، ينبغـي هلـا أن   للحكومـات  والتنظيمي والتنسـيقي  القيادي
 واملهـاجرون،  ،والفقـراء  ،اإلعاقـة  وواألشخاص ذو ،واألطفال والشباب ،النساء فيهم، مبا الصلة

ــيني  واملتطوعــون الشــعوب األصــلية، و ــد   ،وأوســاط املهن ــار الســن، عن تصــميم السياســات   وكب
العام واخلـاص ومنظمـات اتمـع املـدين، وكـذلك      واخلطط واملعايري وتنفيذها. وينبغي للقطاعني 

 األوســاط األكادمييــة واملؤسســات العلميــة والبحثيــة، العمــل معــاً علــى حنــو أوثــق وإجيــاد فــرص    
  .خماطر الكوارث ضمن ممارساا اإلدارية تدمجأن  ملؤسسات األعمال، وينبغي للتعاون
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وعـرب احلـدود عـامالً     اإلقليمـي  ودون واإلقليمـي  الدويليزال التعاون على الصعيد  وال  - ٨
يف  ومؤسســات األعمــال احملليــة حموريــاً يف دعــم الــدول وســلطاا الوطنيــة واحملليــة واتمعــات 

 مـن أجـل   حتتـاج إىل تعزيـز   قد احلد من خماطر الكوارث. واآلليات القائمة مساعيها الرامية إىل

 دعـم خاصـني إىل البلـدان الناميـة،    . وينبغي توجيه اهتمـام و وحتسني التنفيذالدعم الفعال  تقدمي
الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غـري السـاحلية وبلـدان    وأقل البلدان منواً  سيما ال

ــا ــن  ،أفريقي ــدان املتوســط  فضــال ع ــديات خاصــة   البل ــيت تواجــه حت ــدخل ال ــوارد ة ال ــادة امل  ، لزي

األطــراف، وذلــك مــن أجــل ضــمان  احملليــة مــن خــالل القنــوات الثنائيــة واملتعــددة   والقــدرات
للتنفيــذ يف جمــال بنــاء القــدرات وتقــدمي  يف الوقــت املناســبمتاحــة و مســتدامةو وســائل كافيــة

  املساعدة املالية والتقنية ونقل التكنولوجيا، وفقاً لاللتزامات الدولية.

ــام،    - ٩ ــر وبشــكل ع ــد وف ــا    فق ــاإطــار عمــل هيوغــو توجيه ــود حيوي ــن خمــاطر   يف جه م
يـة. غـري أن تطبيقـه أبـرز     هم يف إحراز التقدم حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللف    الكوارث وسا
ــدد  ــرات يف التصــدي    وجــود ع ــن الثغ ــة لم ــل الكامن ويف صــياغة  وراء خمــاطر الكــوارث  لعوام

، ويف احلاجة لتعزيـز القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث علـى       )٦(األهداف وحتديد أولويات العمل
علـى ضـرورة    للتنفيـذ. وهـذه الثغـرات دليـلٌ     مناسبةوسائل توافر ضمان  مجيع املستويات، ويف

بشـكل  تطبيقـه  وأصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة    وضع إطار عملـي املنحـى ميكـن للحكومـات     
سـتثمار  رشـد اال الكـوارث الـيت يـتعني مواجهتـها وي     خمـاطر  ويساعد يف حتديد، متآزر ومتكامل

  مواجهة الكوارث.  يف حتسني القدرة على

تـزال الكـوارث تقـوض     ال اعتماد إطـار عمـل هيوغـو،    علىعشر سنوات  مضي بعدو  - ١٠
  اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة.

، ومتويـل  ٢٠١٥ملـا بعـد عـام     لتنميةاطة خباملتعلقة  احلكومية الدولية املفاوضاتوتتيح   - ١١
يل فرصـة فريـدة لتعزيـز    واحلد من خماطر الكـوارث، تتـيح للمجتمـع الـدو     ،وتغري املناخ ،التنمية

ــاس       االتســاق ــع السياســات واملؤسســات واألهــداف واملؤشــرات ونظــم القي ــني مجي ــة ب املتعلق
وجــود  . وسيســهم ضــمانالتكليفــات الصــادرة بشــأا يف الوقــت نفســه  ، مــع احتــرامبالتنفيــذ

يف بنــاء القــدرة علــى مواجهــة   االقتضــاء، حســب، العمليــات هــذه روابــط ذات مصــداقية بــني
  ث وحتقيق اهلدف العاملي املتمثل يف القضاء على الفقر.الكوار

_______________ 

) كفالــة أن يكــون احلــد مــن خمــاطر  ١) هــي كمــا يلــي: ( ٢٠١٥-٢٠٠٥طــار عمــل هيوغــو ( أولويــات إ )٦(
ــذ؛ (    ــة ذات أســاس مؤسســي مــتني للتنفي ــة وحملي ــة وطني ) حتديــد خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا  ٢الكــوارث أولوي

والقـدرة  ) االستفادة من املعارف واالبتكارات والتعليم لبناء ثقافة للسالمة ٣ورصدها وحتسني اإلنذار املبكر؛ (
) تعزيــز التأهــب ٥) احلــد مــن عوامــل اخلطــر األساســية؛ ( ٤علــى مواجهــة الكــوارث علــى مجيــع املســتويات؛ ( 

  للكوارث بغية التصدي هلا بفعالية على مجيع املستويات.
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 وجتدر اإلشارة إىل أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـذي عقـد       - ١٢

“املستقبل الذي نصبو إليه”، املعنونة ٢٠١٢يف عام 
 خماطر احلد من مسأليت، دعت إىل تناول )٧(

سـياق   بإحلـاح هـذا األمـر يف    بإحسـاس متجـدد  واجهـة الكـوارث   الكوارث وبناء القـدرة علـى م  
علـى   بإدمـاج هـاتني املسـألتني   التنمية املستدامة والقضاء على الفقـر، والقيـام، حسـب االقتضـاء،     

)٨(والتنمية مجيع املستويات. كما أعاد املؤمتر تأكيد مجيع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة
.  

باعتباره واحداً من العوامل الكامنـة وراء خمـاطر الكـوارث،    وميثل التصدي لتغري املناخ،   - ١٣
يف الوقت ذاتـه، فرصـة للحـد     )٩(مع احترام والية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  .يف مجيع العمليات احلكومية الدولية املترابطة متسقةمن خماطر الكوارث بطريقة جمدية و

س، وبغية احلد من خماطر الكـوارث، يـتعني التصـدي للتحـديات     وانطالقاً من هذا األسا  - ١٤
خمـاطر الكـوارث    يلي: رصد وتقيـيم وفهـم   ما الراهنة واالستعداد للتحديات املقبلة بالتركيز على

والتنســيق  دارةاإل؛ وتعزيــز التوصــل إليهــاكيفيــة علــى تلــك املعلومــات واالطــالع علــى وتبــادل 
املؤسسات والقطاعات املعنية، واملشـاركة الكاملـة والفعالـة     خاطر الكوارث بني كافةمب املتعلقني

الصـلة علـى املسـتويات املالئمـة؛ واالسـتثمار يف بنـاء املنعـة         أصـحاب املصـلحة ذوي   من جانـب 
االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافيـة والتعليميـة لألشـخاص واتمعـات والبلـدان والبيئـة،       

ــا وال   ــذار املبكــر باألخطــار املتعــددة    وكــذلك مــن خــالل التكنولوجي ــز نظــم اإلن بحــوث؛ وتعزي
وإعـادة اإلعمـار. والسـتكمال العمـل والقـدرات       إعـادة التأهيـل  و التعـايف واالستجابة والتأهب و

الناميـة وبـني   البلـدان  والنمو على الصعيد الوطين، ينبغي تعزيز التعاون الدويل بني الدول املتقدمة 
  .الدول واملنظمات الدولية

، ةاملتكـرر  وغري ة، املتكرروالكبرية ةاحملدود خطر الكوارثطار على هذا اإلوسينطبق   - ١٥
صـنع اإلنسـان، وكـذلك     مـن  أخطـار طبيعيـة أو   أخطـار عـن   والبطيئـة الظهـور النامجـة    املفاجئة

هــو  وهــدف اإلطــاربيئيــة وتكنولوجيــة وبيولوجيــة.   علــى مــا يتصــل ــا مــن أخطــار وخمــاطر  
علـى مجيـع    يف جمال التنمية من منظور متعـدد األخطـار   خماطر الكوارثاالسترشاد به يف إدارة 

  بينها.  ما وكذلك داخل مجيع القطاعات ويف ،املستويات

_______________ 

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٧(

، ١٩٩٢ان/يونيــه  حزير ١٤-٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جــانريو،          )٨(
، ١والتصويب)، القرار  A.93.I.8األول، القرارات اليت اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  الد

 املرفق األول.

)٩( United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.   هـذا  مسـائل تغـري املنـاخ املـذكورة يف      مـا زالـت
اختصاصــات األطــراف   ضــمن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ        واليــة ب مشــمولةاإلطــار 

  االتفاقية.  يف
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  النتيجة املتوقعة واهلدف املنشود  -ثانيا 

اخلسـائر واألضـرار،   واحلـد مـن    القدرة على املواجهـة رغم إحراز بعض التقدم يف بناء   - ١٦
ر مـع مزيـد مـن التركيـز الواضـح      اخلسـائر العمـل مبثـابرة وإصـرا     نمـ بشكل كـبري  يقتضي احلد 

معيشتهم واملتابعة بانتظام. وانطالقاً من إطـار عمـل هيوغـو،    سبل األشخاص وصحتهم و على
  هذا اإلطار إىل حتقيق النتيجة التالية خالل اخلمسة عشر عاماً القادمة:يهدف 

والصـحة   املعيشـة األرواح وسـبل  يف  اخلسـائر الكـوارث و  خمـاطر احلد بشكل كبري من     
ــة لألشــخاص واألعمــال     ــة والبيئي ــة والثقافي ــة واالجتماعي واألصــول االقتصــادية واملادي

  التجارية واتمعات احمللية والبلدان

سياسـيني يف كـل بلـد    القـادة ال  واملشاركة بقوة من جانـب ويستلزم حتقيق هذه النتيجة االلتزام 
 املواتيــةار العمــل هــذا ومتابعتــه ويف يئــة البيئــة الضــرورية يف تنفيــذ إطــ علــى مجيــع املســتويات
  واملساعدة على تنفيذه.

  العمل على حتقيق اهلدف التايل: ال بد منولتحقيق النتيجة املتوقعة،   - ١٧

الكوارث واحلد من املخاطر القائمة عن طريق تنفيـذ تـدابري متكاملـة    خماطر منع نشوء     
ــائيةوشــاملة اقتصــادية   ــة     وق وإنش ــة وبيئي ــة وتعليمي ــة وصــحية وثقافي ــة واجتماعي انوني

وجــه  ول دون التعــرض لألخطــار والضــعف يف وتكنولوجيــة وسياســية ومؤسســية حتــ 
تعــزز  مث لتصــدي هلـا والتعــايف منـها، ومــن  ل االسـتعداد الكـوارث وحتــد منـهما، وتعــزز   

  القدرة على مواجهتها

ــز القــدرة علــ    ــة،  ى التنفيــذ وقــدراتويســتلزم الســعي لتحقيــق هــذا اهلــدف تعزي البلــدان النامي
الســاحلية  أقــل البلــدان منــواً والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والبلــدان الناميــة غــري    ســيما الو

، مـن  خاصـة الـيت تواجـه مصـاعب    الـدخل   ةوالبلدان األفريقية، وكذلك البلدان النامية املتوسط
  التنفيذ وفقاً ألولوياا الوطنية. بينها حشد الدعم عن طريق التعاون الدويل لتوفري وسائل

وبغيــة دعــم عمليــة تقيــيم التقــدم العــاملي احملــرز حنــو حتقيــق النتيجــة املنشــودة واهلــدف     - ١٨
غايات عاملية. وستقاس هذه الغايات علـى الصـعيد    املتوخى من إطار العمل هذا، حددت سبع

واملؤشــرات  الغايــاتم وتســه مؤشــرات مناســبة هلــا.العمــل علــى وضــع العــاملي وستســتكمل ب
وفيمـا يلـي    الوطنية أيضـاً يف حتقيـق النتيجـة املنشـودة واهلـدف املتـوخى مـن إطـار العمـل هـذا.          

  :العاملية السبع الغايات
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 علـى الصـعيد العـاملي    الوفيـات النامجـة عـن الكـوارث     احلد بدرجة كـبرية مـن    (أ)  
 مسـتوى العـامل  علـى   الكـوارث  الوفيات النامجة عن متوسط خفض دف، ٢٠٣٠ حبلول عام

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥ مقارنة بالفترة ٢٠٣٠-٢٠٢٠ فرد يف العقد ١٠٠ ٠٠٠لكل 

عدد األشخاص املتضررين على الصعيد العـاملي حبلـول    احلد بدرجة كبرية من  (ب)  
 فـرد يف العقـد   ١٠٠ ٠٠٠لكل  العامل على مستوى الرقم املتوسط خفض دف، ٢٠٣٠عام 

٢٠١٥-٢٠٠٥ مقارنة بالفترة ٢٠٣٠-٢٠٢٠
  ؛)١٠(

النـاتج   قياسـا علـى  خفض اخلسائر االقتصـادية النامجـة مباشـرة عـن الكـوارث        (ج)  
  ؛٢٠٣٠احمللي اإلمجايل العاملي حبلول عام 

ومـا   بالبنيـة التحتيـة احليويـة    مما تلحقه الكوارث من أضراراحلد بدرجة كبرية   (د)  
التعليمية، بطرق منها تنميـة  األساسية، ومن بينها املرافق الصحية و تسببه من تعطيل للخدمات

  ؛٢٠٣٠د يف وجه الكوارث حبلول عام قدرا على الصمو

بدرجة كبرية يف عـدد البلـدان الـيت لـديها اسـتراتيجيات وطنيـة وحمليـة         الزيادة  (هـ)  
  ؛٢٠٢٠من خماطر الكوارث حبلول عام للحد 

يـة مـن خـالل    الزيادة بدرجة كبرية يف تعزيـز التعـاون الـدويل مـع البلـدان النام       (و)  
إجياد الدعم الكايف واملستدام لتكملة أعماهلا الوطنية املنجزة يف سبيل تنفيذ هـذا اإلطـار حبلـول    

  ؛٢٠٣٠ عام

هو متوافر من نظم اإلنـذار املبكـر باألخطـار املتعـددة      ما الزيادة بدرجة كبرية يف  (ز)  
ــة اســتفادة اعــن خمــاطر الكــوارث و والتقييمــات ومــن املعلومــات  ــاسيف إمكاني  حبلــول عــام ــا لن

٢٠٣٠.  
  

 املبادئ التوجيهية  -ثالثا 

ــواردة يف    - ١٩ ــادئ ال ــاً:     ”اســتناداً إىل املب ــر أمن ــن أجــل عــامل أكث ــا م اســتراتيجية يوكوهام
وخطـــة  “ املبـــادئ التوجيهيـــة التقـــاء الكـــوارث الطبيعيـــة والتأهـــب هلـــا وختفيـــف حـــدا        

يف تنفيــذ هــذا اإلطــار باملبــادئ  وإطــار عمــل هيوغــو، سيسترشــد )١١(االســتراتيجية هــذه عمــل

_______________ 

 يتة ألعمـال مـا بعـد سـنداي الـ     خصصفئات األشخاص املتضررين بالتفصيل يف العملية املسيجري إعداد  )١٠(
  املؤمتر. سيبت فيها

)١١(  A/CONF.172/9 املرفق األول.١، الفصل األول، القرار ،  
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االلتزامـــات  مـــعو ،مراعـــاة الظـــروف الوطنيـــة، ومبـــا يتســـق مـــع القـــوانني احملليـــة التاليـــة، مـــع
 :والتعهدات الدولية

كل دولة تتحمل املسؤولية األساسـية عـن اتقـاء خطـر الكـوارث واحلـد منـه،          (أ)  
ــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي والتعــ  بوســائل تشــمل   التعــاون اون عــرب احلــدود و التعــاون ال

عـن طريـق    . ويشكل احلد من خماطر الكوارث هاجساً مشـتركاً جلميـع الـدول، وميكـن    الثنائي
تدعيم قدرة البلدان الناميـة علـى القيـام علـى حنـو فعـال بتعزيـز وتنفيـذ          التعاون الدويل املستدام

 ؛قدراتهوكل بلد سياسات وتدابري وطنية للحد من خماطر الكوارث يف سياق ظروف 

يتطلــب احلــد مــن خمــاطر الكــوارث التشــارك يف املســؤوليات بــني احلكومــات   (ب)  
املركزية والسلطات الوطنيـة املختصـة والقطاعـات واجلهـات املعنيـة، مبـا يتناسـب مـع ظروفهـا          

 الوطنية ونظام اإلدارة املعتمد فيها؛

وصـحتهم  اهلدف من إدارة خماطر الكوارث هو محايـة األشـخاص وممتلكـام      (ج)  
ــة، ويف نفــس الوقــت      ــة والبيئي ــة، وكــذلك املــوارد الثقافي ومصــادر رزقهــم ووســائلهم اإلنتاجي

 حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية؛وتعزيز احترام 

كافــة أطيــاف اتمــع وتعاوــا   يتطلــب احلــد مــن خمــاطر الكــوارث مشــاركة   (د)  
كة الشـاملة وامليسـرة وغـري التمييزيـة،     الـتمكني واملشـار   إطار شـراكة. ويتطلـب ذلـك أيضـاً     يف

ارث أكثــر مــن غريهــم، وال ســيما    وإيــالء اهتمــام خــاص لألشــخاص املتضــررين مــن الكــو      
اجلنس والسـن واإلعاقـة والثقافـة يف مجيـع      ألبعادمنظور شامل  ينبغي إدماجالناس فقراً. و أشد

ــادي للمــرأة   ،السياســات واملمارســات  ــدور القي ــز ال ــي وين والشــباب. وتعزي ــذا أيضــاًبغ ، يف ه
 السياق، إيالء اهتمام خاص لتحسني العمل التطوعي املنظم للمواطنني؛

لتنسـيق داخـل   لآليـات  علـى تـوافر   احلد من خمـاطر الكـوارث وإدارـا    يتوقف   (هـ)  
ويات، ويتطلــب بينــها، ومــع أصــحاب املصــلحة املعنــيني علــى مجيــع املســت   مــا القطاعــات ويف

يــع مؤسســات الدولــة ذات الصــبغة التنفيذيــة والتشــريعية، علــى       قبــل مج التزامــاً كــامالً مــن  
ــع الصــعيدين الــوطين واحمللــي، وحتديــداً واضــحاً للمســؤوليات بــني     ة يف أصــحاب املصــلحمجي

واألوساط األكادمييـة، مـن أجـل كفالـة      األعمال التجاريةيف ذلك  القطاعني العام واخلاص، مبا
 املساءلة واملتابعة؛ضمان دوار ووالتعاون والتكامل يف األ التواصل مد جسور

والتوجيهي والتنسـيقي الـذي تقـوم بـه احلكومـات       يف حني أن الدور التمكيين  (و)  
متكـني السـلطات احملليـة واتمعـات احملليـة       ه من الضروريأساسياً، فإن االحتادية يبقىو الوطنية

مسـؤوليات  ختويـل  افز واملـوارد واحلـو  بوسائل تشـمل تـوفري    يف جمال احلد من خماطر الكوارث،
 ؛حسبما يقتضيه األمراختاذ القرارات، 
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يتطلب احلد من خماطر الكوارث اتباع ج متعدد األخطـار واختـاذ القـرارات      (ز)  
، للبيانـات املصـنفة  مفتـوحني   تبـادلٍ ونشـرٍ  بطريقة شاملة تتسم بالدراية باملخـاطر، وتسـتند إىل   

 باإلضـــافة إىل معلومـــاتالعمـــر واإلعاقـــة، يف ذلـــك البيانـــات املصـــنفة حبســـب اجلـــنس و  مبـــا
املخاطر تكـون متاحـة بسـهولة وحمدثـة وسـهلة الفهـم وقائمـة علـى العلـم وغـري حساسـة،             عن

 تكملها معارف تقليدية؛

ــة وضــع السياســات    (ح)   ــات   ينبغــي أن ــدف عملي واخلطــط واملمارســات واآللي
املتعلقـة  طط اخل بني مجيع ،قتضاءحسب اال، الصلة وتعزيزها وتنفيذها إىل حتقيق االتساق ذات

تغـري املنـاخ وتقلبـه،    األمـن الغـذائي والصـحة والسـالمة، و    التنمية املسـتدامة والنمـو، و  بكل من 
 جـوهري لتحقيـق  خمـاطر الكـوارث أمـر     . فاحلد منواإلدارة البيئية، واحلد من خماطر الكوارث

 ؛املستدامة التنمية

ون حمليـة أو وطنيـة أو إقليميـة أو عامليـة     مع أن أسباب خماطر الكوارث قد تك  (ط)  
النطاق، فـإن خمـاطر الكـوارث تتسـم خبصـائص حمليـة حمـددة جيـب فهمهـا، كـي يتسـىن حتديـد             

 التدابري الالزمة للحد من هذه املخاطر؛

الكوارث، عن طريق االستثمارات العامـة   وراء خماطرالتصدي للعوامل الكامنة   (ي)  
بصــورة  ملخــاطر، أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة مــن االعتمــادواخلاصــة القائمــة علــى الــوعي با

 ؛منها، ويسهم يف استدامة التنمية التعايفأساسية على التصدي للكوارث بعد وقوعها و

عمــار عقــب  واإل إعــادة التأهيــل ومرحلــة التعــايف   مــن الضــروري للغايــة يف    (ك)  
ــوارث  ــبب يف الكـ ــاء التسـ ــاطر اتقـ ــد منـــ   خمـ ــوارث واحلـ ــالل هاالكـ ــن خـ ــاء  ” ، مـ ــادة البنـ إعـ

 اجلمهور وتوعيته ذه املخاطر؛تثقيف  زيادة، و“أفضل  حنو  على

إقامـة شـراكة عامليـة فعالـة وجمديـة       ال بـد مـن  فإلدارة خماطر الكوارث بفعالية   (ل)  
يتعلـق   بالتزاماـا فيمـا   النمـو  املتقدمـة  اندبلـ ومواصلة تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك وفـاء ال 

 اإلمنائية الرمسية؛ املساعدةبتقدمي 

ــة،حتتــاج   (م)   ــة الصــغرية    ســيما ال البلــدان النامي أقــل البلــدان منــواً، والــدول اجلزري
توسـطة الـدخل   امل النامية، والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية، وبلـدان أفريقيـا، باإلضـافة إىل البلـدان        

صـول مـن البلـدان    احل، الكـوارث خمـاطر  من حيث  خاصة حتدياتاليت تواجه وغريها من البلدان 
التمويــل  عــن طريــق ،يف الوقــت املناســبالنمــو والشــركاء علــى دعــم كــاف ومســتدام  املتقدمــة 

، مبا يتناسب مـع احتياجاـا وأولوياـا الـيت حتـددها      وغري ذلك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
 .نفسهاب هي
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 أولويات العمل  -رابعا     

مــن تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو، وســعياً إىل حتقيــق    أخــذاً يف االعتبــار اخلــربة املكتســبة   - ٢٠
علـى الصـعيد احمللـي والـوطين واإلقليمـي      تضـطلع  النتيجة واهلدف املنشودين، ينبغـي للـدول أن   

القطاعات، وذلك يف اـاالت التاليـة ذات   بأعمال مركزة داخل كل قطاع ويف مجيع  والعاملي
 األولوية:

 .فهم خماطر الكوارث  - ١األولوية 

 حتسني التصدي هلا. سبل إدارة خماطر الكوارث من أجلتعزيز   - ٢وية األول

 التحمل. االستثمار يف احلد من خماطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على  - ٣األولوية   

إعـادة  ”حتسـني مسـتوى االسـتعداد مـن أجـل التصـدي للكـوارث بفعاليـة، و           - ٤األولوية 
 واإلعمار.وإعادة التأهيل يف جمال التعايف “ البناء على حنو أفضل

، أن تراعـي  وينبغي للـدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة          - ٢١
األنشـطة الرئيسـية املدرجـة حتـت كـل واحـدة        ،يف النهج الذي تتبعه للحد من خماطر الكوارث

اعتبارهــا  آخــذة يفمــن هــذه األولويــات األربــع، وأن تنفــذ هــذه األنشــطة، حســب االقتضــاء،  
 إمكاناا وقدراا الذاتية، ومبا يتوافق مع القوانني والتشريعات الوطنية.

، هناك حاجة لتهيئة بيئة دوليـة  املنسق ويف سياق تزايد الترابط العاملي والتعاون الدويل  - ٢٢
علـى حتفيــز تنميـة املعـارف والقــدرات والـتحمس للحـد مــن       انولوسـائل تنفيــذ تسـاعد  مواتيـة  
  كوارث على مجيع األصعدة، واإلسهام فيها، خصوصاً من أجل البلدان النامية.خماطر ال

  

 فهم خماطر الكوارث - ١األولوية     

ارث ينبغــــي أن ترتكــــز السياســــات واملمارســــات املتعلقــــة بــــإدارة خمــــاطر الكــــو         - ٢٣
ــة تضــرر جبميــع أبعادهــا املتمثلــة يف  الكــوارث خمــاطر  فهــم علــى األشــخاص واملمتلكــات قابلي
ــد ــدى تعرضــهم  اراموق ــار والبيئــة    اوم . وميكــن تســخري هــذه   للمخــاطر وخصــائص األخط

ــة لكــوارثاخمــاطر ســابقة علــى نشــوء   اتتقييمــإجــراء املعــارف ألغــراض  ، وألغــراض الوقاي
 .هلا والتصديللتأهب للكوارث مناسبة وفعالة إجراءات ولوضع وتنفيذ والتخفيف، 

  

 املستويان الوطين واحمللي    

 ذلك، من املهم القيام مبا يلي:لتحقيق   - ٢٤
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تشـجيع مجـع البيانـات ذات الصــلة واملعلومـات ذات القيمـة العمليـة وحتليلــها         (أ)  
وإدارــا واســتخدامها. مث كفالــة نشــرها، مــع مراعــاة احتياجــات خمتلــف فئــات املســتخدمني،   

  حسب االقتضاء؛

ــيم دوري ملخــ  تشــجيع اســتخدام   (ب)   اطر خطــوط أســاس وتعزيزهــا، وإجــراء تقي
ــة التضــرر ــا  و الكــوارث املتســببة يف نشــوئها  وخصــائص األخطــار التعــرض هلــامــدى وقابلي

ــة   ــيت تلحــق بــ وآثارهــا املتعاقب ــى النطــاقني االجتمــاعي واملكــاين ذوي   ال ــة عل النظم اإليكولوجي
  ؛، وفقا للظروف الوطنيةالصلة

ك وضـع  ، مبا يف ذلبأماكن معينةمعلومات عن خماطر الكوارث خاصة إعداد   (ج)  
صـانعي  خرائط عن تلك املخـاطر، حسـب االقتضـاء، وحتـديثها وتعميمهـا بصـفة دوريـة علـى         

يف شـكل مناسـب مـن خـالل     وذلـك  لكـوارث،  احملتمل تعرضـها ل القرار واجلمهور واتمعات 
 تكنولوجيا املعلومات اجلغرافية املكانية؛ما ينطبق من استخدام 

عـــن الكـــوارث وتســـجيلها ونشـــرها  إجـــراء تقيـــيم جلميـــع اخلســـائر النامجـــة  (د)  
 يــةة والتعليميوالصــح االجتماعيــةو يةبطريقــة منهجيــة، وفهــم آثارهــا االقتصــادوحصــرها علنــا 

، ضــمن معلومــات عــن التعــرض ألخطــار الثقــايف، حســب االقتضــاء املتصــلة بــالتراثة ويــوالبيئ
 ؛ختص حاالت حمددة وعن قابلية التضرر

ة حسـب التعـرض لألخطـار، وقابليـة التضـرر،      مبوبإتاحة معلومات غري حساسة   (هـ)  
  ؛باان وميسرة للجميع، حسب االقتضاءواملخاطر، والكوارث، واخلسائر، 

املعلومـــات  ، واالســـتفادة مــن علــى بيانـــات موثوقــة  اآلين تشــجيع احلصـــول    (و)  
، مبا يف ذلـك نظـم املعلومـات اجلغرافيـة، وتسـخري مبتكـرات       املستقاة من الفضاء وعلى األرض

ــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل    ــز تكنولوجي ــاس تعزي ــات  وحتســني أدوات القي مجــع البيان
 وحتليلها ونشرها؛

مجيـع املسـتويات ولـدى اتمـع     علـى  بناء املعارف لدى مسؤويل احلكومـات    (ز)  
املدين واتمعات احمللية واملتطوعني، باإلضافة إىل القطـاع اخلـاص، عـن طريـق تبـادل اخلـربات       

وس املستخلصة واملمارسات اجليـدة وبـرامج التـدريب والـتعلم يف جمـال احلـد مـن خمـاطر         والدر
 الكوارث، مبا يف ذلك استخدام آليات التدريب والتعليم القائمة والتعلم من األقران؛

ــني األو وحتســني تشــجيع   (ح)   ــة، وغريهــا   احلــوار والتعــاون ب ــة والتقني ســاط العلمي
مـن أجـل   العلم بوضع السياسات ربط سات، من أجل تيسري اجلهات املعنية وصانعي السيا من

 إدارة خماطر الكوارث؛جمال صنع قرارات فعالة يف 
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ــارف       (ط)   ــة ومعـ ــة واحملليـ ــات التقليديـ ــارف واملمارسـ ــن املعـ ــتفادة مـ ــمان االسـ ضـ
، حسـب االقتضـاء، لتكميـل املعـارف العلميـة يف جمـال تقيـيم خمـاطر الكـوارث          ةاألصليالشعوب 

السياســـات واالســـتراتيجيات واخلطـــط والـــربامج املتصـــلة بقطاعـــات حمـــددة،   ووضـــع وتنفيـــذ 
متعــدد القطاعــات ينبغــي أن يكــون متماشــياً مــع اخلصــائص احملليــة والظــروف     خــالل ــج مــن

 ؛القائمة

تعزيــز القــدرات العلميــة والتقنيــة الالزمــة لالســتفادة مــن املعــارف القائمــة           (ي)  
قابليـــة التضـــرر و الكـــوارث خمـــاطرتقـــدير لذج وتوطيـــدها، ووضـــع وتطبيـــق منـــهجيات ومنـــا

 واحتماالت التعرض جلميع األخطار؛

البحـوث الطويلـة   جمال التكنولوجيا يف تطوير تشجيع االستثمار يف االبتكار و  (ك)  
األجل اليت تتصدى ألخطار متعددة واهلادفة إىل إجيـاد حلـول يف جمـال إدارة خمـاطر الكـوارث،      

االجتماعيـة واالقتصـادية    تـرابط الظـواهر وللتحـديات   العوائـق و وذلك بغية التصدي للثغرات و
 والتعليمية والبيئية وخماطر الكوارث؛

الكـوارث  الوقايـة مـن   تشجيع إدماج التثقيف مبخاطر الكوارث، مبـا يف ذلـك     (ل)  
بعـدها، يف نظـم   مـن آثارهـا وإعـادة التأهيـل     التعايف ووالتخفيف منها واالستعداد والتصدي هلا 

ــيم  ــة      التعل ــة الوطني ــذلك يف منــاهج التربي ــري الرمســي، وك ــع مراحــل التعلــيم  الرمســي وغ ، جلمي
 التعليم والتدريب املهنيني؛إدماجه يف باإلضافة إىل 

يف تشجيع االستراتيجيات الوطنية الرامية إىل تعزيز تثقيـف اجلمهـور وتوعيتـه      (م)  
خــاطر مبرف املتعلقــة باملعلومــات واملعــا جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يشــمل مــده        

، والتعبئـة اتمعيـة،   ووسـائل التواصـل االجتمـاعي   ، اإلعالميـة  الكوارث، عن طريـق احلمـالت  
 مع مراعاة فئات حمددة من اجلمهور واحتياجاا؛

ــة باملخــاط اســتخدام   (ن)   ــيت تشــمل   املعلومــات املتعلق ــع أبعادهــا، وال ــة ر جبمي قابلي
ــرر ــة األشـــخاص واتمعـــات  تضـ ــدان واملمتلكـــاتوالباحملليـ ــن  لـ ــدرم  مـ ــاطر وقـ هـــذه املخـ

تعرضهم هلا، باإلضافة إىل خصائص األخطار، من أجل وضع وتنفيـذ  مدى التصدي هلا و على
 سياسات للحد من خماطر الكوارث؛

تعزيز التعاون بني الناس على املستوى احمللي من أجل نشر املعلومـات املتعلقـة     (س)  
 ملنظمات اتمعية واملنظمات غري احلكومية.مبخاطر الكوارث، من خالل إشراك ا

  

 املستويان العاملي واإلقليمي    

 لتحقيق ذلك، من املهم القيام مبا يلي:  - ٢٥
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قائمـــة علـــى العلـــم   الدوات األنـــهجيات واملوضـــع ونشـــر  طريقـــة حتســـني   (أ)  
ارث املتصـلة باخلسـائر النامجـة عـن الكـو     واإلحصـاءات  البيانـات   تبادلتسجيل واملستخدمة يف 

ــات وإحصــا مــا يتصــل ــا مــن   و ــز وضــع منــاذج ملخــاطر   ءات مصــنفةبيان ، باإلضــافة إىل تعزي
نظــم اإلنــذار املبكــر عــن األخطــار  تعزيــز و هاورصــدهلــا ورســم خــرائط  تقييمهــاالكــوارث و

 املتعددة؛

الناشــئة عــن شــاملة عــن خمــاطر الكــوارث استقصــائية تشــجيع إجــراء دراســات   (ب)  
ــددة ــار متعـ ــداد درأخطـ ــمن    ، وإعـ ــوارث، تتضـ ــاطر الكـ ــة ملخـ ــرائط إقليميـ ــة وخـ ــات تقييميـ اسـ

 سيناريوهات التغري املناخي؛

نقــل التكنولوجيــا، بتشــجيع  ، مبــا يف ذلــكالقيــام، مــن خــالل التعــاون الــدويل  (ج)  
إىل و ،حســـب االقتضـــاء ،غـــري احلساســـةوحتســـني ســـبل الوصـــول إىل البيانـــات واملعلومـــات  

ــات االتصــاالت و  ــاتكنولوجي ــى الفضــاء     ت التكنولوجي ــك املرتكــزة عل ــة وتل ــة املكاني اجلغرافي
ــا واســتخدامها    ــا، وتبادهل  ــى  و ؛واخلــدمات ذات الصــلة ــة عل ــات رصــد األرض  املداوم عملي

وتعزيــز  وتعزيــز تلــك العمليــات؛  واملنــاخ يف عــني املكــان أو عــن طريــق االستشــعار عــن بعــد   
التقليديـة  الوسـائط  وجتمـاعي  وسـائل التواصـل اال  اإلعـالم، مبـا يف ذلـك    وسـائل  االستفادة من 

ــة إىل     الكــربى لشــبكات الو ــة الرامي ــدابري الوطني ــدعم الت ــك ل ــة، وذل ــف احملمول ــات واهلوات لبيان
  التواصل الناجح بشأن خماطر الكوارث، حسب ما هو مناسب ومتوافق مع القوانني الوطنية؛

كنولوجيـة  تعزيز اجلهود املشتركة يف إطار الشراكة مـع األوسـاط العلميـة والت     (د)  
واألكادمييـــة، باإلضـــافة إىل القطـــاع اخلـــاص، مـــن أجـــل إرســـاء ممارســـات دوليـــة جيـــدة          

 وتبادهلا؛  ونشرها

دعم استحداث نظُم وخدمات حملية ووطنيـة وإقليميـة وعامليـة، تكـون سـهلة        (هـ)  
االســـتعمال، مـــن أجـــل تبـــادل املعلومـــات بشـــأن املمارســـات اجليـــدة، وتكنولوجيـــات احلـــد  

املسـتفادة  وارث، الفعالة من حيث التكلفة والسهلة االستعمال، وبشأن الدروس خماطر الك من
 السياسات واخلطط والتدابري املتصلة باحلد من خماطر الكوارث؛بشأن 

بوصـفها أدوات لتوعيـة النـاس وتثقـيفهم،     فعالـة  إعداد محـالت عامليـة وإقليميـة      (و)  
مليـون مـن املـدارس واملستشـفيات     ”مبـادرة  اعتماداً على احلمـالت القائمـة (علـى سـبيل املثـال:      

جـائزة  ”، و “مواجهـة الكـوارث: مـدينيت تسـتعد!    القدرة على املدن  إكساب”، ومحلة “اآلمنة
اليـوم  ”ة السـنوية  ، ومناسـبة األمـم املتحـد   التابعة لألمـم املتحـدة   “ساساكاوا للحد من الكوارث

ــن   ــدويل للحــد م ــث   ،“)الكــوارث ال ــك لب ــاء الكــوار  وذل ــة اتق ــى الصــمود   ثقاف ــدرة عل ث والق
ــة املســؤولة،  ــادلودعــم الكــوارث، وإتاحــة فهــم خمــاطر  واملواطَن ــتعلم املتب ــادل اخلــربات ،ال  ؛وتب
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وتشجيع أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص علـى املشـاركة الفعالـة يف مبـادرات مـن      
 ؛لعامليوا القبيل، ووضع مبادرات جديدة على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي هذا

وحشـد ذلـك   تعزيز العمـل العلمـي والـتقين بشـأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث           (ز)  
القائمــة، علــى مجيــع  البحــث العلمــي الشــبكات ومؤسســات التنســيق بــني مــن خــالل العمــل 

مـم  ويف مجيع املناطق، بدعم من الفريق االستشاري العلمـي والـتقين التـابع ملكتـب األ    األصعدة 
 أجل ما يلـي: تعزيـز قاعـدة األدلـة الداعمـة لتنفيـذ هـذا        الكوارث، منخماطر املتحدة للحد من 

أمنـــاط خمـــاطر الكـــوارث ومســـبباا وآثارهـــا؛ ونشـــر   اإلطـــار؛ وتشـــجيع البحـــث العلمـــي يف
ــة؛      ــة املكاني ــا املعلومــات اجلغرافي املعلومــات بشــأن املخــاطر مــع االســتخدام األمثــل لتكنولوجي

تقيـيم املخـاطر، ووضـع منـاذج للمخـاطر واسـتخدام        وتقدمي املشورة بشـأن منـهجيات ومعـايري   
التكنولوجية ووضع التوصيات بشأن جماالت البحـث ذات  البحثية والبيانات؛ وحتديد الثغرات 

ــة يف جمــال   ــات    احلــد مــن  األولوي ــوم والتكنولوجي ــوافر العل ــز ودعــم ت خمــاطر الكــوارث؛ وتعزي
 مصــطلحات، ٢٠٠٩”املعنـون   نشــورامل اختــاذ القـرارات؛ واملســامهة يف حتـديث   علـى وتطبيقهـا  

واالســـتعانة  ،“الكـــوارثخمـــاطر حلـــد مـــن ا عـــنلحـــد مـــن الكـــوارث ل االســـتراتيجية الدوليـــة
السياسـات العامـة؛   حتسـني  باستعراضات ما بعد الكـوارث باعتبارهـا فرصـاً للنـهوض بـالتعلم و     

 ؛بذلكونشر الدراسات املتصلة 

 ،قــوق النشــر وبــراءات االختــراعتشــجيع مــا هــو متــوافر مــن املــواد احملميــة حب  (ح)  
 ؛املتفاوض عليها ق االستغاللقومن خالل ح يف ذلك  مبا

أعمـال  ، وكـذلك  هاودعم والتكنولوجيا اتبتكرامل ستفادة منتعزيز فرص اال  (ط)  
يف جمـال   وتركـز علـى إجيـاد حلـول     متعددة اأخطارطوير الطويلة األجل اليت تغطي البحث والت

  إدارة خماطر الكوارث.
  

    سبل إدارة خماطر الكوارث من أجل حتسني التصدي هلا تعزيز - ٢ألولوية ا    

على الصعيد الوطين واإلقليمـي والعـاملي أمهيـة     إدارة خماطر الكوارثلألسلوب املتبع يف   - ٢٦
ــاءة يف    ــة والكف ــة الفعالي ــزم إدارة هــذه املخــاطر كــبرية لكفال ــة  يف هــذا الصــدد  . ويل وجــود رؤي

وإرشــادات وتنســيق داخــل القطاعــات ويف مــا بينــها، وكــذلك واضــحة وخطــط واختصاصــات 
مشــاركة اجلهــات املعنيــة. لــذلك، فــإن تعزيــز إدارة خمــاطر الكــوارث بغــرض الوقايــة والتخفيــف 

التعـاون والشـراكة   مـن شـأنه تعزيـز    ضـروري   ، أمروإعادة التأهيل والتعايفواالستجابة والتأهب 
خمــاطر احلــد مــن  تنفيــذ الصــكوك ذات الصــلة ب  يف مــا بــني اآلليــات واملؤسســات الــيت تتــوىل      

  .املستدامة الكوارث والتنمية
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  املستويان الوطين واحمللي    

  لتحقيق هذه األولوية، من املهم القيام مبا يلي:  - ٢٧

واسـتعراض   ؛تعميم وإدماج احلد من خماطر الكوارث داخل مجيـع القطاعـات    (أ)  
والسياسـات العامـة،    األنظمةواحمللية للقوانني و األطر الوطنية - تطويرتعزيز اتساق وزيادة و–

حسب االقتضاء، اليت توجه القطاعني العام واخلاص، من خـالل حتديـد األدوار واملسـؤوليات،    
معاجلة خماطر الكـوارث يف اخلـدمات والـبىن التحتيـة الـيت ميلكهـا القطـاع         ‘١’القيام باآليت: يف 

ألشـخاص واألسـر واتمعـات واألعمـال التجاريـة      وتشجيع ا‘ ٢’العام أو يديرها أو ينظمها؛ 
وتعزيـز اآلليـات واملبـادرات     ‘٣’على اختاذ إجراءات وحتفيزهم على ذلك، بالطريقـة املالئمـة؛   

خاطر الكوارث، واليت ميكـن أن تتضـمن حـوافز ماليـة، ومبـادرات      بشأن التوعية مبذات الصلة 
إنشـاء أجهـزة   و‘ ٤’تـدابري قانونيـة وإداريـة؛    و ،اإلبالغاإللزام بتوعية عامة الناس والتدريب، و

  ؛هياكل تنظيميةللتنسيق و

اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية وحملية للحد من خمـاطر الكـوارث     (ب)  
واحلـد مـن املخـاطر القائمـة     جديـدة  منـع نشـوء خمـاطر    تغطي فتـرات زمنيـة خمتلفـة وتسـتهدف     

ومؤشــرات مســتهدفات حة والبيئيـة، وتكــون هلــا  وتعزيـز املنعــة االقتصــادية واالجتماعيــة والصــ 
  وأطر زمنية؛

ــة      (ج)   ــة واإلداري ــة واملالي ــدرات الفني ــيم للق ــى إجــراء تقي إدارة خمــاطر الكــوارث  عل
  ؛والوطين للوقوف على قدرا على التعامل مع املخاطر اليت يتم حتديدها على الصعيدين احمللي

لضــمان ارتفــاع مســتوى االمتثــال   تشــجيع إنشــاء اآلليــات واحلــوافز الالزمــة   (د)  
القطاعيـة القائمـة، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت تعـاجل        واألنظمة زة للسالمة يف القوانني لألحكام املعز

ــة واملــوارد، والصــحة،     ــاء، وإدارة البيئ اســتغالل األراضــي، والتخطــيط احلضــري، وقــوانني البن
تضـي الضـرورة ذلـك، مـن أجـل      ومعايري السالمة، وحتـديث هـذه اآلليـات واحلـوافز، حيثمـا تق     

  ضمان التركيز الكايف على إدارة خماطر الكوارث؛

 هوتقييمــ تنفيــذ اخلطــط الوطنيــة واحملليــة التقــدم احملــرز يفآليــات ملتابعــة  إنشــاء  (هـ)  
االقتضاء. وتعزيز التـدقيق العـام لتقـارير    حسب  تلك اآلليات ، وتعزيزعنه علنابالغ واإل ادوري

تنفيــذ اخلطــط احملليــة والوطنيــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، وتشــجيع    رصــد التقــدم احملــرز يف
ــؤولني      ــانيني واملسـ ــل الربملـ ــا يف ذلـــك مـــن قبـ ــارير، مبـ ــأن هـــذه التقـ ــية بشـ املناقشـــات املؤسسـ

  اآلخرين؛  املعنيني



٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة  A/RES/69/283  
 

18/34 

ــحة،     (و)   ــام واضـ ــة أدوار ومهـ ــب إناطـ ــي    االحسـ ــع احمللـ ــي اتمـ ــاء، مبمثلـ قتضـ
ات املتعلقــة بــإدارة ارصــنع القــريف عمليــات وارث ومؤسســات وعمليــات إدارة خمــاطر الكــ  يف

وإجراء مشاورات عامـة وجمتمعيـة    ،الصلة من خالل األطر القانونية ذاتوذلك ، هذه املخاطر
  لدعم تنفيذها؛  واألنظمة شاملة أثناء إعداد تلك القوانني 

ــة     (ز)   ــديات تنســيق حكومي ــز منت ــيني    إنشــاء وتعزي تضــم أصــحاب املصــلحة املعن
يدين الوطين واحمللي، مثل املنابر الوطنية واحمللية للحد من خمـاطر الكـوارث، ومراكـز    الصع على

توضـع   . ومـن الضـروري أن  الكوارث خماطرسنداي للحد من بتنفيذ إطار  معنيةاتصال وطنية 
هلذه اآلليات دعائم راسخة يف األطر املؤسسية الوطنية وأن تسـند إليهـا مسـؤوليات وسـلطات     

حتقيق أهداف منـها حتديـد خمـاطر الكـوارث القطاعيـة واملتعـددة القطاعـات،        واضحة من أجل 
وبناء الوعي واملعارف بشأن خماطر الكوارث من خالل تبادل ونشر املعلومات والبيانـات غـري   
احلساسـة املتعلقـة مبخــاطر الكـوارث، واإلسـهام يف إعــداد التقـارير عـن خمــاطر الكـوارث علــى        

نسيق هذه التقـارير، وتنسـيق محـالت التوعيـة العامـة بشـأن خمـاطر        الصعيدين احمللي والوطين وت
احلكومـات   بـني  عات على الصـعيد احمللـي (مـثال   الكوارث، وتيسري ودعم التعاون املتعدد القطا

احملليــة)، واملســامهة يف حتديــد معــامل خطــط إدارة خمــاطر الكــوارث الوطنيــة واحملليــة ومجيــع           
لكـوارث، واملسـامهة يف إعـداد التقـارير بشـأا. وينبغـي       السياسات ذات الصـلة بـإدارة خمـاطر ا   

  ومعايري وإجراءات؛وأنظمة هذه املسؤوليات من خالل قوانني حتديد 

مـن   ،الوسائل التنظيمية واملاليـة عرب االقتضاء، حسب متكني السلطات احمللية،   (ح)  
واملهـاجرين يف إدارة   الشـعوب األصـلية  لعمل والتنسيق مـع اتمـع املـدين واتمعـات احملليـة و     ا

  خماطر الكوارث على املستوى احمللي؛

مـن خـالل   احلد من خماطر الكـوارث  تدابري تشجيع الربملانيني على دعم تنفيذ   (ط)  
  سن تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة ذات الصلة ووضع خمصصات يف امليزانية؛

اطر الكـوارث، مثـل شـهادات    تشجيع إعداد معايري للجودة يف جمـال إدارة خمـ    (ي)  
االعتماد واجلوائز، مبشاركة القطاع اخلـاص، واتمـع املـدين، واجلمعيـات املهنيـة، واملنظمـات       

  العلمية واألمم املتحدة؛

معاجلـة قضـايا وقايـة أو    دف ـ  ، حيثمـا اقتضـى األمـر،   سياسات عامة صياغة  (ك)  
، حيثمـا أمكـن   رضة ملخاطر الكـوارث، املستوطنات البشرية يف املناطق املعسكان  إعادة توطني

  دون إخالل بالقوانني والنظم القانونية الوطنية.
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  املستويان العاملي واإلقليمي    

  لتحقيق هذه األولوية، من املهم القيام مبا يلي:  - ٢٨

إقليميـة  من خـالل اسـتراتيجيات وآليـات     اإلقليميالصعيد توجيه العمل على   (أ)  
 حلــد مــن خمـاطر الكــوارث، حســب االقتضــاء، يف ضــوء إطــار جمــال ايف للتعــاون ودون إقليميـة  

، وذلك من أجل تعزيز كفاءة التخطيط وإنشاء نظـم معلومـات مشـتركة وتبـادل     سينداي هذا
التعــاون وتنميــة القــدرات، وال ســيما مــن أجــل معاجلــة  املتعلقــة بوالــربامج اجليــدة املمارســات 

  خماطر الكوارث املشتركة والعابرة للحدود؛

املعنيـة  سسـات العامليـة واإلقليميـة    اآلليات واملؤمجيع تشجيع التعاون فيما بني   (ب)  
من قبيل مـا يتصـل   تنفيذ ومواءمة الصكوك واألدوات ذات الصلة باحلد من خماطر الكوارث، ب
تغري املناخ، والتنوع البيولوجي، والتنمية املسـتدامة، والقضـاء علـى الفقـر، والبيئـة، والزراعـة،       ب

  الغذاء، والتغذية، وغريها، حسب االقتضاء؛وة، والصح

ــن   أنشــطة املشــاركة بنشــاط يف    (ج)   ــاملي للحــد م خمــاطر الكــوارث،   املنتــدى الع
اليت تتنـاول مواضـيع   واملنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث واملنتديات 

تقــدم احملــرز يف التنفيــذ، أجــل إقامــة شــراكات، وإجــراء تقييمــات دوريــة لل معينــة، وذلــك مــن 
ــة وتبـــادل املمارســـات  ــاطر   واملعرفـ ــة مبخـ ــتثمارات الواعيـ ــأن السياســـات والـــربامج واالسـ بشـ

يـز  الكوارث، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بقضايا التنمية واملناخ، حسب االقتضاء، إىل جانـب تعز 
ات احلكوميـة  القطاعات األخرى ذات الصلة. وينبغي للمنظمـ  إدماج إدارة خماطر الكوارث يف

  اإلقليمية أن تؤدي دوراً هاماً يف املنتديات اإلقليمية املعنية باحلد من خماطر الكوارث؛الدولية 

ــة اــال لوضــع سياســات وخطــط       (د)   تعزيــز التعــاون عــرب احلــدود يف ســبيل يئ
وارد فيمـا يتعلـق بـاملوارد املشـتركة، مثـل املـ       ةاإليكولوجيبالنظم على الرفق قائمة نهج لألخذ ب

ــل أحـــواض املوجـــودة علـــى  ــدرة    داخـ ــاء القـ ــن أجـــل بنـ ــى طـــول الســـواحل، مـ ــار وعلـ األـ
  ؛التكيف مع خماطر الكوارث واحلد منها، مبا يف ذلك خماطر األوبئة والنـزوح  على

، باســتخدام واملعلومــاتاجليــدة تشــجيع الــتعلم املتبــادل، وتبــادل املمارســات    (هـ)  
  ؛فيما بني الدول املهتمة وعية أو اليت تبدأ مببادرة ذاتيةاستعراضات األقران الطوسائل تشمل 

دوليـة  ال الطوعيـة  لياتالتشجيع على توفري سبل التعزيز، حسب االقتضاء، لآل  (و)  
االسـتفادة مـن   يشمل البيانـات واملعلومـات ذات الصـلة، ب    ا، مبخماطر الكوارث وتقييمها لرصد
تبادل املعلومات غـري احلساسـة   ات أن تشجع . وميكن هلذه اآلليإطار عمل هيوغومرصد جتربة 
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، املعنـيني  خماطر الكوارث بـني اهليئـات احلكوميـة الوطنيـة ذات الصـلة وأصـحاب املصـلحة        عن
  .الجتماعية واالقتصادية املستدامةحتقيق التنمية ا  أجل  من
  

االســتثمار يف جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث مــن أجــل زيــادة القــدرة           - ٣األولويــة     

  واجهتهام  على

ألشــخاص واتمعــات  لاالقتصــادية واالجتماعيــة والصــحية والثقافيــة    املنعــة تعزيــز ل  - ٢٩
وقايـة  استثمارات عامة وخاصة يف جمـال ال ضخ ال بد من فوالبلدان وممتلكام، وكذلك البيئة، 

 . وهـذه االسـتثمارات  إنشـائية وغـري  إنشـائية  تـدابري  باسـتخدام   منـها من خماطر الكوارث واحلد 
تــدابري فعالــة مــن حيــث وهــي . وإجيــاد فــرص العمــلالبتكــار والنمــو ل ةافز قويــوحــ د تكــونقــ

 التكلفة وتساهم بشدة يف إنقاذ األرواح، ومنع وقوع اخلسائر وتقليلها، وضمان فعالية التعـايف 
  .وإعادة التأهيل

  

  املستويان الوطين واحمللي    

  :لتحقيق هذه األولوية، من املهم القيام مبا يلي  - ٣٠

التمويـــل فيهـــا مبـــا  ،علـــى مجيـــع مســـتويات اإلدارة ختصـــيص املـــوارد الالزمـــة  (أ)  
وخطــط وسياســات االقتضــاء، لوضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات     حســبواخلــدمات اللوجســتية،  

  ؛لحد من خماطر الكوارث يف مجيع القطاعات املعنيةوأنظمة لوقوانني 

ــاطر ، الكـــوارث والتـــأمني ضـــدها  تعزيـــز آليـــات نقـــل خمـــاطر   (ب)   وتقاســـم املخـ
 لكـل مـن االسـتثمارات العامـة واخلاصـة،      ، حسـب االقتضـاء،  وتوفري احلمايـة املاليـة  استبقائها و

ــك ــات       وذل ــات واتمع ــى احلكوم ــايل للكــوارث عل ــر امل ــن األث ــن أجــل احلــد م ــاطق  م يف املن
  ؛احلضرية والريفية

ة يف حســب االقتضــاء، لالســتثمارات العامــة واخلاصــ     تعزيــز،  تــوفري ســبل ال    (ج)  
إنشــائية وغــري إنشــائية ، ال ســيما مــن خــالل: اختــاذ تــدابري  مشــاريع التحصــني ضــد الكــوارث 

ــة  ــن خمــاطر الكــوارث واحلــد   لووظيفي ــة م ــها لوقاي ــدارس    من ــة، وال ســيما امل ــق احليوي يف املراف
البدايــة، حبيــث يــتم تصــميمها  املاديــة؛ وحتســني بنــاء املرافــق مــن واملستشــفيات والــبىن التحتيــة 

ــاملي      وتشــييده ــادئ التصــميم الع ــك اســتخدام مب ــم لتحمــل األخطــار، مبــا يف ذل ا بشــكل مالئ
وتوحيد املعايري اخلاصة مبواد البنـاء؛ وإجـراء تعـديالت حتديثيـة علـى املرافـق وإعـادة تشـييدها؛         

ــة و     ــادية واالجتماعيـ ــار االقتصـ ــات اآلثـ ــاة تقييمـ ــيانة؛ ومراعـ ــة الصـ ــجيع ثقافـ ــائوتشـ ية اإلنشـ
  ة؛والتكنولوجية والبيئي
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املواقــع ومــا شــاها و  املتــاحفمحايــة أو دعــم محايــة املؤسســات الثقافيــة و      (د)  
  الفائدة التارخيية والثقافية والتراثية والدينية؛  ذاتاألخرى 

إنشـائية  تعزيز قدرة أماكن العمل على مواجهة خماطر الكوارث باختـاذ تـدابري     (هـ)  
  ؛إنشائيةوغري 

ــل تقييمــات خمــاطر الكــو     (و)   ــذ    تشــجيع جع ــة وضــع وتنفي ــن عملي ارث جــزءاً م
 ،األراضـي، مبـا يف ذلـك التخطـيط احلضـري، وتقيـيم تـدهور األراضـي        اسـتخدامات  سياسات 
وغري الدائم، واستخدام مبادئ توجيهيـة وأدوات متابعـة معـدة يف ضـوء     غري النظامي والسكن 

  التغريات الدميغرافية والبيئية املتوقعة؛

تقيــيم وإدارة خمــاطر الكــوارث ورســم خــرائط عمليــات علــى دمــج تشــجيع ال  (ز)  
يف منـاطق منـها اجلبـال واألـار     عمليات ختطيط التنمية الريفيـة وإدارـا   يف املناطق املعرضة هلا 

واملنــاطق الســاحلية املنبســطة الــيت تغمرهــا الفيضــانات، واألراضــي اجلافــة، واألراضــي الرطبــة،  
منـة  اآل حتديـد املنـاطق  بوسـائل تشـمل   نات، ومجيع املناطق األخرى املعرضـة للجفـاف والفيضـا   

النظم اإليكولوجيـة الـيت تسـاعد     وظائفواليت حتافظ يف الوقت نفسه على لالستيطان البشري 
  ؛على احلد من املخاطر

 قواعـد مـن قـوانني و  أو اسـتحداث اجلديـد   التشجيع علـى تنقـيح مـا هـو قـائم        (ح)  
االقتضـاء،   ، حسـب سـتوى الـوطين أو احمللـي   علـى امل إعـادة التأهيـل واإلعمـار    البناء وممارسـات  

غــري ــدف جعلــها أكثــر قابليــة للتطبيــق يف الســياق احمللــي، ال ســيما يف املســتوطنات البشــرية   
خـالل   وإنفاذهـا مـن   استقصـائها هذه القـوانني و ، وتعزيز القدرة على تطبيق النظامية واهلامشية

  ؛ج مالئم، دف تعزيز إنشاء البىن املقاومة للكوارث

بوسـائل تشـمل   ى مواجهـة الكـوارث،   تعزيز قدرة النظم الصـحية الوطنيـة علـ     (ط)  
، وخاصـة  ومن املستوى الثالثدمج إدارة خماطر الكوارث يف الرعاية الصحية األولية والثانوية 

على املستوى احمللي؛ وتنمية قدرة العاملني يف جمال الصحة على فهم خمـاطر الكـوارث وتطبيـق    
من خماطر الكوارث يف العمل الصحي؛ وتشـجيع وتعزيـز القـدرات التدريبيـة      وتنفيذ نهج احلد

الصـحية اتمعيـة علـى نهـج احلـد مـن خمـاطر        األطقم يف جمال طب الكوارث؛ ودعم وتدريب 
الكــوارث يف الــربامج الصــحية، بالتعــاون مــع القطاعــات األخــرى، وكــذلك يف تنفيــذ اللــوائح  

  حة العاملية؛) ملنظمة الص٢٠٠٥الصحية الدولية (

شـاملتني   شبكات األمـان االجتماعيـة  لتعزيز تصميم وتنفيذ سياسات وآليات   (ي)  
مع بـرامج  واآلليات السياسات مع تكامل هذه ، عن طريق املشاركة اتمعية وغريها، للجميع

صـحة األم  يشـمل  مبـا  اخلـدمات الصـحية األساسـية،    وإتاحة احلصـول علـى   تعزيز سبل العيش ل
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 ،واإلسـكان والتعلـيم  واألمـن الغـذائي والتغذيـة،     ،اإلجنابيـة اجلنسية ووالصحة  طفل،والوليد وال
ــى الفقــر، ــدف ا ــهاء      وذلــك لقضــاء عل مــن أجــل إجيــاد حلــول دائمــة يف مرحلــة مــا بعــد انت

  ؛الكوارث ومتكني ومعاونة األشخاص املتضررين أكثر من غريهم جراء الكوارث

ن مــن أمــراض ــدد حيــام وأمــراض  ينبغــي إشــراك األشــخاص الــذين يعــانو   (ك)  
مزمنة، نظـراً الحتياجـام اخلاصـة، يف إعـداد السياسـات واخلطـط الراميـة إلدارة املخـاطر الـيت          
يتعرضون هلا قبل الكوارث وأثناءها وبعدها، مبا يف ذلك متكينهم من احلصـول علـى اخلـدمات    

  ؛الالزمة إلنقاذ األرواح

لتعزيـز   الكـوارث نزوح السـكان إثـر   عاجلة ملتشجيع اعتماد سياسات وبرامج   (ل)  
  ؛للقوانني والظروف الوطنية وفقاً، واتمعات املضيفة األشخاص املتضررينمنعة 

دمــج اعتبــارات وتــدابري احلــد مــن خمــاطر  علــى  ، حســب االقتضــاء،تشــجيعال  (م)  
  الكوارث يف الصكوك املالية والضريبية؛

 جيــة بشــكل مســتدام وتنفيــذ نهـــج    تعزيــز اســتخدام وإدارة الــنظم اإليكولو     (ن)  

  احلد من خماطر الكوارث؛ ل مسألةمشالطبيعية تاملوارد متكاملة إلدارة البيئة و

زيـادة قـدرة األعمـال التجاريـة علــى مواجهـة الكـوارث ومحايـة سـبل العــيش           (س)  
وضـمان اســتمرارية اخلـدمات ودمــج    ،واألصـول اإلنتاجيــة يف مجيـع حلقــات سالسـل التوريــد   

  طر الكوارث يف مناذج وممارسات األعمال التجارية؛إدارة خما

 وحيوانـات اجلـر  تعزيز محاية سبل العيش ووسائل اإلنتاج، مبا يف ذلك املاشية   (ع)  

  واألدوات والبذور؛أو احلمل 

تعزيــز ودمــج نهــج إدارة خمــاطر الكــوارث يف مجيــع عناصــر قطــاع الســياحة،    (ف)  
  .تصادي رئيسياألحيان على السياحة كمحرك اقبالنظر إىل شدة االعتماد يف كثري من 

  

  املستويان العاملي واإلقليمي    

  لتحقيق هذه األولوية، من املهم القيام مبا يلي:  - ٣١

الـــنظم يف سياســـات وخطـــط وبـــرامج وعمليـــات مجيـــع     تعزيـــز االتســـاق    (أ)  
  التنمية املستدامة واحلد من خماطر الكوارث؛ب ذات الصلة والقطاعات واملنظمات

وتقامسهـا  نقـل خمـاطر الكـوارث    وأدوات وضـع وتعزيـز آليـات    على تشجيع ال  (ب)  
بالتعاون الوثيق مـع الشـركاء يف اتمـع الـدويل وأوسـاط األعمـال واملؤسسـات املاليـة الدوليـة          

  وغريها من اجلهات املعنية؛
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ــاع        (ج)   ــة والقط ــة والبحثي ــة والعلمي ــات والشــبكات األكادميي ــني اهليئ ــاون ب ــز التع  تعزي

سـيما   اخلاص بغية استحداث منتجات وخدمات جديدة تساعد على احلد من خماطر الكـوارث، وال 

  ؛اصةاخل احتديايف التغلب على املنتجات واخلدمات اليت من شأا مساعدة البلدان النامية 

، ـدف تقيـيم اآلثـار    العامليـة واإلقليميـة  املاليـة   املؤسسـات بـني   التنسـيق تعزيز   (د)  
  احملتملة للكوارث والتحسب هلا؛واالجتماعية ة االقتصادي

ــز        (هـ)   ــة لتعزي ــاون بــني الســلطات الصــحية وغريهــا مــن اجلهــات املعني ــق التع توثي
ــة         ــوائح الصــحية الدولي ــذ الل ــدان يف جمــال إدارة خمــاطر الكــوارث الصــحية، وتنفي ــدرات البل ق

  ؛مكينة) وبناء نظم صحية ٢٠٠٥(

ــاء     (و)   ــز وتشــجيع التعــاون وبن ــاج،    تعزي ــة وســائل اإلنت القــدرات مــن أجــل محاي
  واألدوات والبذور؛ حيوانات اجلر أو احلملذلك املاشية و  يف  مبا

تـدابري احلـد   باعتبارهـا مـن   ألمـان االجتمـاعي   لشـبكات  إنشـاء  تشجيع ودعم   (ز)  
 لضـمان  ، وذلـك معهاسبل كسب العيش واملتكاملة بربامج تعزيز املرتبطة خماطر الكوارث  من

  لى حتمل الصدمات على مستوى األسرة املعيشية واتمع احمللي؛القدرة ع

تعزيز وتوسيع نطـاق اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل القضـاء علـى اجلـوع والفقـر           (ح)  
  احلد من خماطر الكوارث؛عن طريق 

توثيق ودعم التعاون بني اجلهـات املعنيـة مـن القطـاعني العـام واخلـاص لتعزيـز          (ط)  
  .الكوارثمواجهة ل على وساط األعماقدرة أ

  

إعـادة البنـاء بشـكل    ” تعزيـز التأهـب للكـوارث بغيـة التصـدي هلـا بفعاليـة و        - ٤األولوية     

  وإعادة التأهيل واإلعماريف مرحلة التعايف “ أفضل

زيــادة تعــرض األشـــخاص   مــا يشــمله مــن    يشــري النمــو املطــرد ملخــاطر الكــوارث، و       - ٣٢
لـدروس املستخلصـة مـن الكـوارث السـابقة، إىل ضـرورة       واملمتلكات للكـوارث، باإلضـافة إىل ا  

، وجعــل لعـوارض الطبيعـة  لكـوارث واختـاذ إجـراءات حتســباً    االسـتعداد ملواجهــة ا مواصـلة تعزيـز   
لتصـدي  ل، وكفالـة تـوفر القـدرات الالزمـة     للمواجهةاحلد من خماطر الكوارث جزءاً من التأهب 

مـن متكـني   يف هـذا السـياق   ملسـتويات. وال بـد   بفعالية علـى مجيـع ا  من آثارها للكوارث والتعايف 
ــة النســاء واألشــخاص ذوي اإل  ــا ل  عاق ــرويج علن ــادة والت ــذ نهــج  مــن القي  ملواجهــة الكــوارث تنفي

ميكــن للجميــع واجلنســني  باإلنصــاف بــنيمــن آثارهــا وإعــادة التأهيــل واإلعمــار تتســم  والتعــايف 
، الـيت حتتـاج   عـادة التأهيـل واإلعمـار   وإمرحلـة التعـايف    الكـوارث أن أثبتـت  االستفادة منها. وقد 

إىل التأهب قبل وقوع الكـوارث، متثـل فرصـة حامسـة إلعـادة البنـاء بطريقـة أفضـل، بسـبل منـها           
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إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف تــدابري التنميــة، ممــا جيعــل األمــم واتمعــات قــادرة علــى     
  .مواجهة الكوارث

  

  املستويان الوطين واحمللي    

  ذه األولوية، من املهم القيام مبا يلي:لتحقيق ه  - ٣٣

السياســات واخلطــط والــربامج املتعلقــة بالتأهــب للكــوارث أو مراجعــة إعــداد   (أ)  
ــاة       ــك مبشــاركة املؤسســات ذات الصــلة، مــع مراع ــة، وذل والطــوارئ وحتــديثها بصــورة دوري

عــات ســيناريوهات تغــري املنــاخ وأثرهــا علــى خمــاطر الكــوارث، وتيســري مشــاركة مجيــع القطا   
  واجلهات املعنية، حسب االقتضاء؛

 الـيت تغطـي أخطـارا وقطاعـات متعـددة      االستثمار يف نظم التنبؤ واإلنذار املبكر   (ب)  

خـاطر الكـوارث،   املتعلقـة مب آليـات االتصـال يف حـاالت الطـوارئ و    يف ، وويشكل الناس حمورها
وتطويرهـا  األخطـار،  صد والتكنولوجيات االجتماعية، ونظم االتصاالت السلكية والالسلكية لر

وتعهدها وتعزيزها. ووضع نظم من هذا القبيل بتوخي مسار قائم على املشاركة. وتصميم هذه 
الـــنظم وفـــق احتياجـــات املســـتعملني، مبـــا يف ذلـــك وفـــق االحتياجـــات االجتماعيـــة والثقافيـــة،  

. والتشــجيع علــى اســتعمال معــدات ومرافــق بســيطة      تلــك املتعلقــة بنــوع اجلــنس   وخصوصــاً 
اإلنـذار املبكـر   املتعلقـة ب منخفضة التكلفة لإلنذار املبكر وتوسـيع نطـاق قنـوات بـث املعلومـات      و

  بالكوارث الطبيعية؛

الـبىن التحتيـة   عة البىن التحتية احليويـة اجلديـدة والقائمـة، مبـا يف ذلـك      نتعزيز م  (ج)  
فيات وغريهـا مـن   لمياه والنقل واالتصـاالت السـلكية والالسـلكية واملرافـق التعليميـة واملستشـ      ل

أثنـاء وقـوع الكـوارث     مؤدية لوظائفهـا املرافق الصحية، من أجل ضمان أن تبقى آمنة وفعالة و
  ؛املنقذة لألرواح واألساسيةوبعد وقوعها دف توفري اخلدمات 

إنشــاء مراكــز جمتمعيــة للنــهوض بــالوعي العــام وختــزين املــواد الالزمــة لتنفيــذ     (د)  
  أنشطة اإلنقاذ واإلغاثة؛

اعتمــــاد سياســــات وإجــــراءات عامــــة تــــدعم دور عمــــال اخلدمــــة العامــــة     هـ)(  
الســتحداث أو تعزيــز آليــات التنســيق والتمويــل وإجــراءات املســاعدة الغوثيــة، والتخطــيط         

  بعد وقوع الكوارث؛ إعادة اإلعمارواإلعداد ملرحلة التعايف و

دي للكـوارث  تدريب القوى العاملة املوجودة واملتطوعني احلاليني علـى التصـ    (و)  
  يف حاالت الطوارئ؛االستجابة بشكل أفضل وتعزيز القدرات التقنية واللوجستية لكفالة 
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ضــمان اســتمرارية العمليــات والتخطــيط، مبــا يف ذلــك التعــايف االجتمــاعي          (ز)  
  واالقتصادي، وتوفري اخلدمات األساسية يف مرحلة ما بعد وقوع الكوارث؛

نتظمــة علــى التأهــب للكــوارث والتصــدي  إجــراء تــدريبات معلــى تشــجيع ال  (ح)  
اإلجـــالء يف حـــاالت الطـــوارئ والتـــدريب مترينـــات ، مبـــا يف ذلـــك مـــن آثارهـــا والتعـــايف هلـــا

، دف كفالة التصدي السريع والفعال للكـوارث ومـا   حسب املنطقةواستحداث نظم للدعم 
اآلمنـة واحلصـول   إمكانيـة اللجـوء إىل املـآوى    تـوفري  يتصل ا من حاالت الرتوح، مبا يف ذلـك  

االحتياجــات مبــا يالئــم األغذيــة ومــواد اإلغاثــة غــري الغذائيــة،   علــى اإلمــدادات األساســية مــن
  احمللية؛

صـاحبة  وسـلطات متعـددة واجلهـات املعنيـة     متنوعة تشجيع تعاون مؤسسات   (ط)  
ة، مجيــع املســتويات، مبــا يف ذلــك اتمعــات احملليــة واألعمــال التجاريــة املتضــرراملصــلحة علــى 

يف مرحلــة مــا بعــد وقــوع الكــوارث، إعــادة البنــاء بــالنظر إىل الطبيعــة املعقــدة واملكلفــة لعمليــة 
  السلطات الوطنية؛وذلك بتنسيق من 

ــييت     (ي)   ــوارث يف عملـ ــاطر الكـ ــجيع إدراج إدارة خمـ ــايف تشـ ــل والتعـ ــادة التأهيـ  إعـ
واغتنـام الفـرص    ،والتنميـة  إعادة التأهيـل مرحلة ما بعد الكوارث، وتيسري الصلة بني اإلغاثة و يف

ــاء  ــى املــدى القصــري       أثن ــة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث عل ــدرات كفيل ــايف لتطــوير ق ــة التع مرحل
واملتوســط والطويــل، بوســائل منــها وضــع تــدابري مــن قبيــل ختطــيط اســتخدام األراضــي وحتســني  

ــاءات،    ــية لإلنشـ ــفات القياسـ ــات والـــدروس     املواصـ ــارف واالستعراضـ ــربات واملعـ ــادل اخلـ وتبـ
وإدمـــاج إعـــادة البنـــاء بعـــد وقـــوع الكـــوارث يف التنميـــة   ،وقـــوع الكـــوارث املستخلصـــة بعـــد

علـى  أيضـا   األمـر  االقتصادية واالجتماعية املستدامة يف املناطق املتضـررة. وينبغـي أن ينطبـق هـذا    
  ؛املالجئ املؤقتة للنازحني بسبب الكوارث

مـا  كـوارث، مـن قبيـل    إلعـادة البنـاء بعـد وقـوع ال    إرشادات لالستعداد وضع   (ك)  
بوســائل ، املواصــفات القياســية لإلنشــاءاتتخطــيط اســتخدام األراضــي وحتســني يتعلــق منــها ب

الـتعلم مـن بـرامج التعـايف وإعـادة البنـاء خـالل العقـد املنقضـي منـذ اعتمـاد إطـار عمـل              تشمل 
  هيوغو، وتبادل اخلربات واملعارف والدروس املستخلصة؛

لبىن التحتيـة العامـة إىل منـاطق خـارج نطـاق املخـاطر،       النظر يف نقل املرافق وا  (ل)  
حيثما أمكن، خالل عملية إعادة البناء بعد وقـوع الكـوارث، بالتشـاور مـع السـكان املعنـيني،       

  االقتضاء؛حسب 

تعزيز قدرة السلطات احمللية على إجالء األشخاص الذين يعيشـون يف املنـاطق     (م)  
  املعرضة للكوارث؛
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جيل احلـاالت وقاعـدة بيانـات للوفيـات النامجـة عـن الكـوارث        إنشاء آلية لتس  (ن)  
  من أجل حتسني الوقاية من االعتالل والوفاة؛

تعزيــز خطــط التعــايف مــن أجــل تــوفري الــدعم النفســي االجتمــاعي وخــدمات     (س)  
  الصحة العقلية جلميع السكان احملتاجني؛

حسـب  يل وتعزيزها، القوانني واإلجراءات الوطنية بشأن التعاون الدومراجعة   (ع)  
املبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية لإلغاثـة واالنتعـاش األويل يف    االقتضاء، استناداً إىل

  .حاالت الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطين
  

  املستويان العاملي واإلقليمي    

  لتحقيق هذه األولوية، من املهم القيام مبا يلي:  - ٣٤

ــذ وآليــات تنوضــع ــج   (أ)    االقتضــاء، للتأهــبحســب إقليميــة منســقة وتعزيزهــا،  في

ــوق    ــيت تف ــة  الللكــوارث يف احلــاالت ال ــدرات الوطني ــى االســتجابة  ق ــة ســرعة  لوعل االســتجابة كفال

  ؛فعاليتهاو

ــادة    (ب)   ــائقونشــر صــقل العمــل علــى زي ــة    وث مــن قبيــل املعــايري واملــدونات واألدل
الختاذ إجراءات منسقة يف جمـال التأهـب للكـوارث     التوجيهية دعماًالوثائق التشغيلية وغريها من 

والتصدي هلا وتيسري تبادل املعلومات بشـأن الـدروس املستخلصـة وأفضـل املمارسـات املتبعـة يف       
  بعد وقوع الكوارث؛إعادة البناء وبرامج سياسات التنفيذ 

ميـة  آليـات اإلنـذار املبكـر اإلقلي   االستمرار واالسـتثمار يف تطـوير   التشجيع على   (ج)  
اإلطــار  مــع ، متشــياحيثمــا كانــت مناســبة، وطنيــاواملتوافقــة الفعالــة الــيت تغطــي أخطــارا متعــددة 

  ؛املعلومات فيما بني مجيع البلدانوتبادل العاملي للخدمات املناخية، وتيسري تقاسم 

الربنــامج الــدويل للتعــايف مــن آثــار الكــوارث، مــن قبيــل تعزيــز آليــات دوليــة،   (د)  
  ؛صاحبة املصلحةبني البلدان ومجيع اجلهات والدروس املستفادة ربات أجل تبادل اخل  من

ات األمـم املتحـدة   نـ ايكلجهـود الـيت تبـذهلا    االقتضـاء، ل حسـب  تقدمي الـدعم،    (هـ)  
، ــدف األرصــاد اجلويــة اهليدرولوجيــةاملعنيــة بغيــة تعزيــز وتنفيــذ آليــات عامليــة بشــأن مســائل 

تعزيـز العمـل   ملياه وتأثريها يف اتمع وحتسني فهمهـا، و مبخاطر الكوارث ذات الصلة باالتوعية 
  وضع استراتيجيات للحد من خماطر الكوارث بناء على طلب الدول؛على 

ــها      (و)   ــبل منـ ــع التأهـــب للكـــوارث، بسـ ــاون اإلقليمـــي يف التعامـــل مـ دعـــم التعـ
  التمرينات املشتركة والتدريب على اإلجالء يف حاالت الطوارئ؛



A/RES/69/283  نداي للحد من خماطر الكوارث للفترة٢٠٣٠-٢٠١٥إطار س  

 

27/34 

مــوارد وقــدرات تقاســم بروتوكــوالت إقليميــة لتيســري  وضــع التشــجيع علــى   (ز)  
  أثناء الكوارث وبعدها؛االستجابة يف حاالت الكوارث 

  واملتطوعني على التصدي للكوارث. تدريب القوى العاملة القائمة  (ح)  
  

  صاحبة املصلحةدور اجلهات   -خامسا     

ــام  أن الــــدول  مــــع  - ٣٥ ـــ  عــــنهــــي املســــؤولة بوجــــه عــ وارث، احلــــد مــــن خمــــاطر الكـ
فعلـى وجــه  املسـؤولية مشــتركة بـني احلكومــات واجلهـات املعنيــة صـاحبة املصــلحة.      هــذه فـإن 

تقـدمي الـدعم    عناصر تيسـر دوراً هاماً بوصفها من غري الدول تؤدي اجلهات املعنية  ،اخلصوص
كـل مـن   علـى  سـينداي  تنفيـذ إطـار   يف للدول، وفقاً للسياسـات والقـوانني واألنظمـة الوطنيـة،     

مطلوبــا التــزام هــذه اجلهــات وصــدق  كون ي. وســحمللــي والــوطين واإلقليمــي والعــاملي الصــعيد ا
  .نواياها ومعارفها وخرباا ومواردها

، صـاحبة املصـلحة  وينبغي للدول، عند حتديـد األدوار واملسـؤوليات اخلاصـة للجهـات       - ٣٦
لـى اختـاذ مجيـع    عالوقت نفسه إىل الصكوك الدولية القائمة ذات الصلة، أن تشجع واستنادا يف 

  :لإلجراءات التالية اجلهات املعنية العامة واخلاصة

ــوعي      (أ)   ــل التطـ ــات العمـ ــون ومنظمـ ــدين واملتطوعـ ــع املـ ــوم اتمـ ــنظم أن يقـ املـ
مـن أجـل    ، يف العمـل واملنظمات اتمعية مبـا يلـي: املشـاركة، بالتعـاون مـع املؤسسـات العامـة       

تنظيميـة  أطـر  وتنفيـذ  عمليـة يف سـياق وضـع     مجلة أمور منها توفري معـارف حمـددة وإرشـادات   
احملليـة  تنفيذ اخلطط واالستراتيجيات االخنراط يف ومعايري وخطط للحد من خماطر الكوارث؛ و

توعية النـاس وثقافـة الوقايـة والتثقيـف بشـأن خمـاطر        الوطنية واإلقليمية والعاملية؛ واملسامهة يفو
القـدرة علـى الصـمود يف    اتمعـات احملليـة    إكسـاب  ث وتقدمي الـدعم هلـا؛ والـدعوة إىل   الكوار

إدارة خمـاطر الكـوارث تشـمل اتمـع كلـه وتعـزز       وجه الكوارث وإىل اتباع طريقة جامعـة يف  
  ، حسب االقتضاء. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل ما يلي:فيما بني الفئاتأوجه التآزر 

فعــال  حنــو كــوارث علــىللمــرأة ومشــاركتها أمهيــة حامســة يف إدارة خمــاطر ال   ‘١’    
اعتبـارات نـوع   ووضع سياسات وخطـط وبـرامج للحـد مـن خمـاطر الكـوارث تراعـي        

لبناء القدرات بغيـة متكـني   كافية اختاذ تدابري  يلزموتوفري املوارد هلا وتنفيذها؛ واجلنس 
يف بديلـة لكسـب العـيش    وسـائل   تـأمني  علـى بناء قدرا للكوارث واملرأة من التأهب 
  الكوارث؛حاالت ما بعد 
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والطرائـق الـيت    اال األطفال والشباب من عوامل التغيري وينبغي أن يتاح هلم  ‘٢’    
ــاً للتشــريعات واملمارســات        ــل هلــم املســامهة يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وفق تكف

  الوطنية واملناهج التعليمية؛

ــيم خمــاطر الكــوار     ‘٣’     ــة حامســة يف تقي ث، لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــام أمهي
تصميم وتنفيـذ خطـط توضـع وفقـاً الحتياجـات حمـددة مـع مراعـاة مجلـة أمـور منـها             ويف

  مبادئ التصميم العاملي؛

للمسنني سنوات من املعرفة واملهارات واحلكمة اليت تشـكل مصـادر ال تقـدر      ‘٤’    
تصـميم السياسـات واخلطـط     بثمن للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، وينبغـي إشـراكهم يف      

  ما يتعلق منها باإلنذار املبكر؛ ذلك واآلليات، مبا يف

رباا ومعارفها التقليديـة، إسـهاماً كـبرياً يف وضـع     خبتسهم الشعوب األصلية،   ‘٥’    
  اإلنذار املبكر؛ما يتعلق منها بذلك   يف  اخلطط واآلليات وتنفيذها، مبا

 قدرة التجمعات السكانية واتمعات علـى مواجهـة  تعزيز  يف املهاجرون يساهم  ‘٦’    
يف تصـميم بـرامج احلـد     تكـون معـارفهم ومهـارام وقـدرام مفيـدة      وميكن أنالكوارث 

  ؛من خماطر الكوارث وتنفيذها

الشـبكات العلميـة والبحثيـة مبـا يلـي:      اجلهـات و و أن تقوم األوسـاط األكادمييـة    (ب)  
ذلــك ، مبــا يف هــذه املخــاطر خمــاطر الكــوارث وســيناريوهاتاملســامهة يف عوامــل الالتركيــز علــى 

ووطنيـاً   إقليميـاً القابلة للتطبيـق  األجلني املتوسط والطويل؛ وزيادة البحوث  يفاملستجدة خاطر امل
اتمعـات والسـلطات احملليـة؛ ودعـم الصـلة بـني السياسـة والعلـم مـن أجـل            وحملياً؛ ودعم عمـل 

  ؛القرار صنع

القطــاع  قطــاع األعمــال والرابطــات املهنيــة واملؤسســات املاليــة مــن أن يقــوم   (ج)  
املـايل واحملاسـبة، فضـال عـن املؤسسـات اخلرييـة، مبـا يلـي:         التنظـيم  اخلاص، مبا يف ذلك هيئـات  

وممارسـات  منـاذج   إدماج إدارة خماطر الكوارث، مبا يف ذلـك اسـتمرارية تصـريف األعمـال، يف    
املشــاريع األعمــال عــن طريــق االســتثمار الــواعي مبخــاطر الكــوارث، وال ســيما االســتثمار يف   

تناهيــة الصــغر والصــغرية واملتوســطة احلجــم؛ واملشــاركة يف إذكــاء وعــي املــوظفني والعمــالء   امل
مــن لتكنولــوجي تســخري التطــور اوتدريبــهم؛ واملشــاركة يف البحــوث واالبتكــارات ودعمهــا و

إدارة خماطر الكوارث؛ وتبـادل املعـارف واملمارسـات والبيانـات غـري احلساسـة ونشـرها؛         أجل
ومعـايري  تنظيميـة  وضع أطر  سب االقتضاء وبتوجيه من القطاع العام، يفواملشاركة بنشاط، ح

  تقنية تدمج إدارة خماطر الكوارث؛
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دور فعـال وشـامل علـى الصـعيد احمللـي      أداء اإلعـالم مبـا يلـي:     لوسـائ أن تقوم   (د)  
 والوطين واإلقليمي والعاملي يف املسامهة يف إذكاء الوعي والفهم لدى اجلمهور، ونشـر معلومـات  

ــة وغــري حساســة   ــات  والكــوارث، واألخطــار خمــاطر الكــوارث  بشــأن دقيق ــن تشــمل معلوم ع
ويكـون يف املتنـاول،   الكوارث الصغرية النطاق، وذلك على حنو بسـيط وشـفاف ويسـهل فهمـه     

بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية؛ واعتماد سياسات حمددة للتواصـل بشـأن احلـد مـن خمـاطر      
ــدمي الــ الكــوارث؛ و ــ حســب االقتضــاء،  ،دعمتق ــة   ل ــدابري الوقائي ــذار املبكــر والت ــذة نظم اإلن املنق

املسـتمرة  العـام  التثقيـف  ؛ وتشجيع ثقافة الوقايـة واملشـاركة اتمعيـة القويـة يف محـالت      لألرواح
  مجيع مستويات اتمع، وفقا للممارسات الوطنية.واستطالع آراء اجلمهور على 

 كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠املـــؤرخ  ٦٨/٢١١لعامـــة وباإلشـــارة إىل قـــرار اجلمعيـــة ا  - ٣٧

 هامـة لتحديـد طرائـق التعـاون وتنفيـذ     صـاحبة املصـلحة   ، فإن التزامات اجلهـات املعنيـة   ٢٠١٣
مـن أجـل دعـم    وحمكومـة بإطـار زمـين    إلطار. وينبغـي أن تكـون تلـك االلتزامـات حمـددة      ا هذا

ي وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط    الـوطين واإلقليمـي والعـامل   احمللي وإقامة شراكات على الصعيد 
حمليـــة ووطنيـــة للحـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث. ومجيـــع أصـــحاب املصـــلحة املعنـــيني مـــدعوون  

 اإلطـار أو اخلطـط الوطنيـة واحملليـة     هذا اإلعالن عن مجيع التزامام والوفاء ا دعماً لتنفيذ إىل
خمــاطر للحــد مــن  املوقــع الشــبكي ملكتــب األمــم املتحــدة إلدارة خمــاطر الكــوارث، وذلــك عــرب

  الكوارث.
  

  التعاون الدويل والشراكة العاملية -سادسا 

  اعتبارات عامة    

لبلدان النامية والصلة القائمة بني مستوى الـدعم املقـدم هلـا    اقدرات تفاوت بالنظر إىل   - ٣٨
وسـائل  حتتـاج إىل أن تـزود بشـكل أفضـل ب    اإلطـار، فإـا    هـذا  ومدى قدرا على تعزيـز تنفيـذ  

مـن خـالل التعـاون     ،الوقـت املناسـب  ويف كافية ومستدامة تزويدها مبوارد ا يف ذلك ، مبيذالتنف
 هـا جلهود اعزيـز ت ،من أجل التنمية، والدعم الـدويل املتواصـل   املُقامة العاملية اتالدويل والشراك

  خماطر الكوارث. الرامية إىل احلد من

ارث جمموعــة متنوعــة مــن  يشــمل التعــاون الــدويل مــن أجــل احلــد مــن خمــاطر الكــو   و  - ٣٩
ــم     ــو عنصــر حاســم يف دع ــود اجلاملصــادر وه ــذهلا  ه ــيت تب ــن خمــاطر    ال ــة للحــد م ــدان النامي البل

  الكوارث.

لتفــاوت االقتصــادي والتفــاوت يف قــدرات االبتكــار التكنولــوجي      ل وعنــد التصــدي   - ٤٠
عملية يئـة   نطوي علىي ، الذيتكنولوجيانقل ال ، من األمهية مبكان تعزيزبني البلدانوالبحث 
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البلـدان املتقدمـة    والدرايـة الفنيـة والتكنولوجيـا مـن    وتيسري تدفق املهارات واملعـارف واألفكـار   
  طار.هذا اإلإىل البلدان النامية يف تنفيذ 

ــدول      و  - ٤١ ــل البلــدان منــواً وال ــة املعرضــة للكــوارث، ال ســيما أق ــالء البلــدان النامي يلــزم إي
ــة والبلــدان  الناميــة غــري الســاحلية والبلــدان األفريقيــة وكــذلك البلــدان    اجلزريــة الصــغرية النامي

قابليـة  املتوسطة الدخل اليت تواجـه حتـديات خاصـة، عنايـة خاصـة يف ضـوء ارتفـاع مسـتويات         
لديها، واليت كثرياً ما تتجاوز إىل حـد بعيـد قـدرا علـى التصـدي للكـوارث       التضرر واملخاطر 
التعجيــل بتعزيــز التعــاون الــدويل وكفالــة إقامــة تضــرر هــذه القابليــة للســتلزم توالتعــايف منــها. و

 تنفيـذ  شراكات حقيقية ومتينة على الصعيدين اإلقليمي والدويل دف دعم البلـدان الناميـة يف  
وتقــدمي  أولوياــا واحتياجاــا الوطنيــة. وينبغــي إيــالء اهتمــام مماثــل هــذا اإلطــار، مبــا يتفــق مــع
، والــيت تتميــز بســمات خاصــةخــرى املعرضــة للكــوارث البلــدان األ مســاعدة مالئمــة أيضــاً إىل

  وكذلك البلدان ذات السواحل املمتدة. ،كالبلدان األرخبيلية

مـا  الدول اجلزرية الصغرية النامية، بسـبب  جائر على ميكن أن تؤثر الكوارث بشكل و  - ٤٢
آثــار الكــوارث، الــيت زادت حــدة بعضــها وتفاقمــت   ف. تنفــرد وختــتص بــه مــن قابليــة للتضــرر  

حنـو حتقيـق التنميـة املسـتدامة. وبـالنظر إىل احلالـة       تعرقـل تقـدم هـذه الـدول     بسبب تغري املناخ، 
ــة، هنــاك حاجــة ماســة إىل بنــ     ــة الصــغرية النامي مواجهــة اء قــدرا علــى اخلاصــة للــدول اجلزري

خاص هلا من خالل تنفيذ الوثيقة اخلتاميـة للمـؤمتر الـدويل الثالـث املعـين       وتوفري دعمالكوارث 
ل اجلزريــة الصــغرية إجــراءات العمــل املعجــل للــدو ”لــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة املعنونــة  با

“ساموا)  النامية (مسار
)١٢(

  يف جمال احلد من خماطر الكوارث. 

 متزايــدة، اال تــزال البلــدان األفريقيــة تواجــه حتــديات متصــلة بــالكوارث وأخطــار       و  - ٤٣

. وتتطلـب  للتضـرر  البىن التحتية والصـحة وسـبل العـيش   منها بتقليل قابلية ذلك ما يتعلق  يف مبا
هذه التحديات زيادة التعاون الدويل وتوفري القدر الكايف من الدعم إىل البلدان األفريقيـة، بغيـة   

  اإلطار. السماح بتنفيذ هذا

ثبت أن التعاون بني الشمال واجلنوب، الذي يكمله التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب     وقد   - ٤٤
 الكـوارث، وهنـاك حاجـة إىل زيـادة تعزيـز     خماطر لثالثي، عنصر أساسي يف احلد من والتعاون ا

. وتضـطلع الشـراكات بـدور إضـايف مهـم عـن طريـق تسـخري كامـل          التعاون يف كال االجتـاهني 
إمكانــات البلــدان ودعــم قــدراا الوطنيــة يف جمــال إدارة خمــاطر الكــوارث، ويف حتســني الرفــاه    

  ادي لألفراد واتمعات والبلدان.االجتماعي والصحي واالقتص

_______________ 

 ، املرفق.٦٩/١٥قرار ال  )١٢(
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ال تقلِّص جهود البلدان الناميـة الـيت تعـرض التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب         أينبغي و  - ٤٥
ا جهــود ألــالنمــو يف الشــمال مــع بلــدان اجلنــوب البلــدان املتقدمــة  تعــاونَ ،والتعــاون الثالثــي

  لتعاون بني الشمال واجلنوب.مكملة ل

للتكنولوجيـا   العـام واخلـاص  القطـاعني  ونقـل   خمتلفـة  مصـادر دوليـة   التمويـل مـن  يشكل   - ٤٦
ــة  ــا  احلديث ــيت يعــول عليه ــاً   ال ــة واملناســبة والســليمة بيئي ــق شــروط   وامليســورة التكلف تســاهلية وف

، واملسـاعدة يف جمـال بنـاء    الطـرفني الناقـل واملنقـول إليـه    علـى النحـو املتفـق عليـه بـني       ،وتفضـيلية 
بالغـة  أمـورا   ويئة الظروف املؤسسية والسياساتية على مجيع املستويات، النامية،قدرات البلدان 

  األمهية للحد من خماطر الكوارث.

  

  وسائل التنفيذ    

  لتحقيق ذلك، يلزم القيام مبا يلي:  - ٤٧

دعم أن تزود بشكل أفضل بـ التأكيد من جديد على أن البلدان النامية يلزمها   (أ)  
قـل البلـدان منـواً    وخاصـة أل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث،      مـن أجـل   دويل منسق ومطرد وكـاف 

 فضـال عـن  والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والبلـدان األفريقيـة          
البلــدان املتوســطة الــدخل الــيت تواجــه حتــديات خاصــة، مــن خــالل القنــوات الثنائيــة واملتعــددة  

تقين واملــايل، ونقــل التكنولوجيــا بشــروط ميســرة  منــها تعزيــز الــدعم الــ ، بعــدة ســبلاألطــراف
  لتطوير قدراا وتعزيزها؛بني الطرفني تفق عليه وعلى النحو امل وتفضيلية

التمويــــل مـــن  ، البلـــدان الناميــــة  الـــدول، وخباصــــة  اســــتفادةفـــرص  تعزيـــز    (ب)  
علومات مـن  واالبتكار الشامل، وكذلك تبادل املعارف واملوالعلوم  التكنولوجيا السليمة بيئياًو

خالل اآلليـات القائمـة، أي الترتيبـات التعاونيـة الثنائيـة واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف، مبـا يف          
  ذلك األمم املتحدة واهليئات األخرى املعنية؛

 اتمعـ ا، كوتوسـيع نطاقهـا   املواضـيعية  التعـاون  منتـديات تشجيع اسـتخدام    (ج)  

ــال كفالــة و اســم الدرايــة الفنيــة واملبتكــرات والبحــوث    لتق ةعامليــالنظم الــو ةعامليــال ةتكنولوجي
  ؛احلصول على التكنولوجيا واملعلومات يف جمال احلد من خماطر الكوارث

املتعــددة إدمــاج تــدابري احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف بــرامج املســاعدة اإلمنائيــة   (د)  
ن الفقـر والتنميـة   االقتضـاء، يف مـا يتعلـق باحلـد مـ     حسب الثنائية يف مجيع القطاعات، األطراف و

  .املناخ املستدامة وإدارة املوارد الطبيعية والبيئة والتنمية احلضرية والتكيف مع تغري
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  الدعم املقدم من املنظمات الدولية    

  مبا يلي:االضطالع من أجل دعم تنفيذ هذا اإلطار، يلزم   - ٤٨

املؤسسـات املاليـة   قيام األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليميـة األخـرى و    (أ)  
االقتضـاء،   احلد من خماطر الكوارث، حسـب املشاركة يف الدولية واإلقليمية والوكاالت املاحنة 

  بتعزيز تنسيق استراتيجياا يف هذا الصدد؛

ــا       (ب)   ــناديقها وبراجمهـ ــا يف ذلـــك صـ ــدة، مبـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــام كيانـ قيـ
مـن   لحـد مـن خمـاطر الكـوارث    لتحـدة  ووكاالا املتخصصة، مـن خـالل خطـة عمـل األمـم امل     

وأطــر عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة والــربامج   أجــل زيــادة القــدرة علــى مواجهتــها 
القطرية، بتعزيز االستخدام األمثل للمـوارد ودعـم البلـدان الناميـة، بنـاء علـى طلبـها، يف تنفيـذ         

وائح الصــحية الدوليــة (لعــام هــذا اإلطــار بالتنســيق مــع ســائر األطــر ذات الصــلة، مــن قبيــل اللــ 
تنميـة القـدرات وتعزيزهـا، والـربامج الواضـحة واملركـزة الـيت تـدعم         بوسائل تشـمل  )، ٢٠٠٥

  أولويات الدول على حنو متوازن وجيد التنسيق ومستدام يف إطار والية كل منها؛

ــب األمــم املتحــدة للحــد مــن    يطلــب إىل  (ج)   ــى وجــه  خمــاطر مكت الكــوارث، عل
نفيذ ومتابعة واستعراض هذا اإلطار من خـالل مـا يلـي: إعـداد استعراضـات      اخلصوص، دعم ت

القيــام، العــاملي، و تــدىملنا مــن أجــلوال ســيما ، عــن التقــدم احملــرز ثــالث ســنوات كــلدوريــة 
ــة املتابعــة يف األمــم املتحــدة،  ايف الوقــت املناســب، إىل ج واالقتضــاء  حســب ــ نــب عملي دعم ب

حسـب  العـاملي واإلقليمـي، بالتنسـيق،    على الصـعيدين   آليات ومؤشرات متسقة للمتابعة وضع
لتنميـة املسـتدامة وتغـري املنـاخ، وحتـديث مرصـد إطـار        لمـع اآلليـات األخـرى املعنيـة     االقتضاء، 

ل فريــق اعمــأاملشــاركة بنشــاط يف و ذلك؛وفقــا لــعمــل هيوغــو القــائم علــى شــبكة اإلنترنــت  
وإعـداد إرشـادات    ف التنميـة املسـتدامة؛  اخلرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـدا      

خالل تعبئـة اخلـرباء؛ وتعزيـز     ذ بالتعاون الوثيق مع الدول، ومنعملية وقائمة على األدلة للتنفي
خــالل دعــم وضــع معــايري مــن قبــل  اجلهــات املعنيــة ذات الصــلة، مــن يف أوســاطثقافـة الوقايــة  

لومات عن خماطر الكـوارث والسياسـات   ونشر املعالدعوة اخلرباء واملنظمات التقنية ومبادرات 
والتـدريب بشـأن احلـد مـن خمـاطر      التثقيـف  تـوفري  عن طريـق   ، وكذلكاملتعلقة ا واملمارسات

أو مـا   الكوارث من خالل املنظمات املنتسبة؛ ودعم البلدان، بعدة سبل منها املنتديات الوطنية
 جمــال خمــاطر الكـــوارث   يعادهلــا، يف وضــع اخلطــط الوطنيـــة ورصــد االجتاهــات واألمنـــاط يف     

وخسائرها وآثارها؛ وعقد املنتدى العاملي للحد من خمـاطر الكـوارث، ودعـم تنظـيم املنتـديات      
خطـة عمـل   تنقـيح  اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية؛ وقيادة 

؛ وتيسـري تعزيـز   امواجهتـه زيادة القدرة على  أجل دة للحد من خماطر الكوارث مناألمم املتح
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، الكـوارث خمـاطر   للحـد مـن  ملكتـب األمـم املتحـدة    لفريق االستشـاري العلمـي والـتقين التـابع     ا
ــة األعمــال العمليــة والتقنيــة بشــأن احلــد مــن خمــاطر        ومواصــلة تقــدمي اخلــدمات لــه،    يف تعبئ

ــادة حتــديث     ــام، بالتنســيق الوثيــق مــع الــدول، بقي  ،٢٠٠٩”املعنــون  املنشــورالكــوارث؛ والقي
متشـياً   ،“الكـوارث خمـاطر  حلـد مـن   ا عـن لحـد مـن الكـوارث    ل االستراتيجية الدولية مصطلحات

  الدول؛ واالحتفاظ بسجل اللتزامات اجلهات املعنية؛ اتفقت عليهامع املصطلحات اليت 

، ومصارف التنميـة اإلقليميـة  ، مثل البنك الدويل قيام املؤسسات املالية الدولية  )(د  
تقدمي الدعم املايل والقروض من أجـل احلـد علـى حنـو متكامـل      ل ذا اإلطارهبالنظر يف أولويات 

  من خماطر الكوارث يف البلدان النامية؛

مبا يف ذلـك   واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات،األخرى قيام املنظمات الدولية   (هـ)  
ملاليـة الدوليـة   مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ واملؤسسـات ا       

البلـدان   لصليب األمحر واهلالل األمحر، بـدعم الدولية لركة احلعلى الصعيدين العاملي واإلقليمي و
  الصلة؛ النامية، بناء على طلبها، يف تنفيذ هذا اإلطار بالتنسيق مع األطر األخرى ذات

مــم مبــادرة األ اهاالتفــاق العــاملي لألمــم املتحــدة، بوصــف زيــادة عمــل مبــادرة   )و(  
القطاع اخلاص واألعمال التجارية، على احلد من خمـاطر الكـوارث    للعمل معالرئيسية املتحدة 

األمهيـة احلامسـة للحـد    وتعزيـز  من أجل التنمية املستدامة وبناء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث     
  ؛من هذه املخاطر

لناميـة  قدرة منظومة األمم املتحدة على مساعدة البلـدان ا جممل ضرورة تعزيز   )ز(  
مبـا   خمتلفـة،  يف احلد من خماطر الكوارث عن طريق توفري املوارد الكافية من خالل آليات متويل

مبســامهات مســتقرة  صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين للحــد مــن الكــوارثالتــربع ل يف ذلــك
، وبتعزيز الدور الـذي يؤديـه هـذا الصـندوق     وذات حجم أكرب تقدم يف حينها وميكن التنبؤ ا

  ؛يما يتعلق بتنفيذ هذا اإلطارف

ــات     )ح(   ــدويل واهليئ ــاين ال ــات مواصــلة االحتــاد الربمل ــة واآللي ــة اإلقليمي األخــرى املعني
وتعزيـز األطـر القانونيـة    والتـرويج لـه   االقتضاء، دعم احلد مـن خمـاطر الكـوارث    حسب ، للربملانيني

  ؛الوطنية

واهليئــات األخــرى املعنيــة تحــدة مواصــلة منظمــة املــدن واحلكومــات احملليــة امل   )ط(  
احلكومات احمللية دعم التعاون والتعلم املتبادل يف ما بني احلكومات احمللية للحـد مـن خمـاطر     يف

  الكوارث وتنفيذ هذا اإلطار.
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  إجراءات املتابعة    

ــدعو  - ٤٩ ــة    يـ ــة العامـ ــؤمتر اجلمعيـ ــراملـ ــبعني، يف  إىل النظـ ــا السـ ــة إدراج ، يف دورـ إمكانيـ
 نداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث    إطـار سـ  تنفيذ  احملرز على الصعيد العاملي يفاستعراض التقدم 

املتكاملـة واملنسـقة للمـؤمترات ومـؤمترات     متابعتـها  كجزء مـن عمليـات   ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 
ــيت تعقــدها األمــم املتحــدة،   ــق مــع أعمــال الــس االقتصــادي واالجتمــاعي    القمــة ال ــا يتواف  مب

االسـتعراض الشـامل للسياسـات    دورات لتنميـة املسـتدامة و  لتوى املنتدى السياسي الرفيع املسو
مراعـاة املسـامهات املقدمـة مـن املنتـدى       مـع  حسـب االقتضـاء،   الـيت جتـرى كـل أربـع سـنوات،     

نظــام اإلقليميــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، وللحــد مــن خمــاطر الكــوارث واملنتــديات العــاملي 
  رصد إطار عمل هيوغو.

إنشــاء فريــق ب ني،تالســالتاســعة ويف دورــا  أن تقــوم،عيــة العامــة بــويوصــي املــؤمتر اجلم  - ٥٠
 هدعمــيوتــألف مــن خــرباء ترشــحهم الــدول األعضــاء  يعامــل حكــومي دويل مفتــوح العضــوية، 

لوضـع جمموعـة مـن     ، مبشـاركة اجلهـات املعنيـة،   الكـوارث خماطر مكتب األمم املتحدة للحد من 
مـع  بالتنسـيق   ،طـار هـذا اإل يف تنفيـذ  الصـعيد العـاملي   علـى  املؤشرات املمكنة لقياس التقدم احملـرز  

عمل فريق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة. ويوصـي           
ــ املــؤمتر أيضــاً توصــيات الفريــق االستشــاري العلمــي والــتقين التــابع    يف أن ينظــر الفريــق العامــل ب

ــون  نشــورامل حتــديث بشــأنارث الكــوخمــاطر املتحــدة للحــد مــن   ملكتــب األمــم ، ٢٠٠٩”املعن
حبلـول  “ الكـوارث خمـاطر  حلـد مـن   ا عـن لحـد مـن الكـوارث    ل االستراتيجية الدوليـة  مصطلحات

النظــر  ، وبــأن تقــدم حصــيلة عملــه إىل اجلمعيــة العامــة مــن أجــل  ٢٠١٦األول/ديســمرب  كــانون
  اعتمادها.و  فيها
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CONNECTED AQUAPONICS MODULE
www.veggiepi.com

TECHNICAL MODEL

● A RaspberryPi collects sensor logs in a so-called 
Time-series Database.

● Sensor units communicate with the RaspberryPi by 
different protocols depending on their distance: 
directly connected, by WiFi within a range of 800m 
maximum, LoRaWan, etc.

● The data is then sent to the cloud and analyzed to 
send alerts if abnormal thresholds are observed.



REMINDER OF THE SITUATION 

The objective of this project is to 
implement a pilot project in GDA Sidi 
Amor.

The concerned area, surrounded in 
this map, consists of 5 hectares of 
forests and olive groves.



STATE OF THE ART

Canadian Fire Forest Strategy  
Simulation Software: https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/32530.pdf
Firesmart: https://www.firesmartcanada.ca/what-is-firesmart/
WildFireSat: https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/wildfiresat/default.asp

Californian Projects  
IA Video Recognition: https://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=29087
Swaying of tree: https://www.science.org/content/article/self-powered-wildfire
-detector-could-help-prevent-deadly-blazes
AlertWildfire Camera Network: http://www.alertwildfire.org/
https://www.govtech.com/products/artificial-intelligence-is-helping-to-spot-califor
nia-wildfires.html

https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/32530.pdf
https://www.firesmartcanada.ca/what-is-firesmart/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/wildfiresat/default.asp
https://www.azocleantech.com/news.aspx?newsID=29087
https://www.science.org/content/article/self-powered-wildfire-detector-could-help-prevent-deadly-blazes
https://www.science.org/content/article/self-powered-wildfire-detector-could-help-prevent-deadly-blazes
http://www.alertwildfire.org/
https://www.govtech.com/products/artificial-intelligence-is-helping-to-spot-california-wildfires.html
https://www.govtech.com/products/artificial-intelligence-is-helping-to-spot-california-wildfires.html


A TOPIC ALSO INCREASINGLY STUDIED IN THE LITERATURE

GOOGLE SCHOLAR
About 50,000 [2005 - 2021] mainly open-access 
results for keywords like : fire forest + (detection || 
avoidance || prevision) + (neural || sensor) + network



FIRST APPROACH

A network of connected sensors and activators (IoT)

TECHNICAL MODEL

Small-profile, self-contained, fire detection units with: 

● 2/3 thermal cameras and 3 traditional cameras and 200° of visibility

● Temperature, Humidity, CO2 combination sensor on top

● 4 to 8, 18650 batteries which will allow them to have between 12000mAh and 
24000mAh of battery storage. (given a 3v system, and 3000mAh per battery)

TERRAIN COVERAGE

● Minimum of 56 units covering 900m² each (30m of coverage in each direction)

● Minimum of 80 units covering 625m² each (25m of coverage in each direction)

● Minimum of 125 units covering 400m² each (20m of coverage in each direction)

● Each configuration will require a minimum of 2 Gateway Nodes to ensure redundancy



FIRST APPROACH

A network of connected sensors 

ISSUES

The prices do not take into account (i) the engineers' allocation time for 
development and set-up, (ii) the assembly of parts into a finished 
product (resistance to water and heat, etc.) or (iii) the amount of 
material needed to test the product, etc.

Sensor cost calculator: https://fire-detection.comwork.io

Article Quantity Unit Price Total Price

Cost breakdown of components per Gateway

RaspberryPi 4 8Gb 1 €169.99 €169.99

LoRa Hat 1 €35.68 €35.68

GSM Hat 1 €31.99 €31.99

Gateway Units 2 €237.66 €475.32

Cost breakdown of components per unit

18650 3000mAh Batteries 4 €9.25 €37

100mA 3v Solar Panel 4 €3.5 €14

Optical Cameras 2 €8.04 €16.08

Thermal Cameras 2 €62.96 €125.92

ESP32 LoRa Gateway 1 €36.73 €36.73

DHT22 Temperature and Humidity sensors 1 €13.29 €13.29

Co2 concentration sensor 1 €19.59 €19.59

Plastic Injection Housing 1 €3 €3

Fire Detection Units 56 €265.61 €14,874.16



SECOND APPROACH

Machine Learning - Video Analysis 

Machine learning
Only requires knowledge and engineer development 
time, little or no material to import

Require only already finished and industrially objects
Conventional cameras + Computers to train the neural 
network model and apply detection in the image 
stream

THERMAL CAMERA (China)

Performant but expensive:
https://shandongsheenrun.en.made-in-china.com/
product/pBKxRJivVaUz/China-Forest-Fire-Detecti
on-IP-Thermal-Imaging-PTZ-CCTV-Camera.html



Thank you for your attention !



Feux 

Présenté par: Fkiri sondes

PhD en Génie Rural, Eaux et Forêts,

Post-doc à l‘Institut National de 
Recherche en Génie Rural, Eaux et 
Forêts  (INRGREF)

Membre du groupe de travail sur 
la FUP de Silva Mediterranea  (FAO)

Feux de forêts Urbaines et 
périurbaines: urgence d’un 

plan de gestion

Urgence d’un plan anti-
incendie

La restauration des espaces 
incendiés 

Prise en compte du risque 
incendie de forêts dans 
l’ubanisme



Le monde connaît une crise environnementale majeure!

Incendies, ouragans, inondations  et sécheresse 

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


Les images des dégâts provoqués par l'incendie

Franceinfo: Incendies en Grèce

https://www.bfmtv.com/sciences/les-images-des-degats-provoques-par-l-incendie-monstre-dans-le-var_VN-202108180207.html


Figure : Interactions existant entre les villes et les changements climatiques. Source : 
Catherine Dubois, 2014. 

Villes et changement climatiques

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


Aider les villes à faire face au changemen
t climatique

Des villes vertes et saines

Dans la planification urbaine, il est important de laisser libres des axes dits de ventilation 
afin de réagir aux fortes chaleurs croissantes résultant du changement climatique. 

Transformer davantage de terrains vagues en espaces verts, protéger plus de places et de 
rues de la chaleur grâce à l’ombre d’arbres et promouvoir le verdissement des façades et 
des toits. 

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://www.deutschland.de/fr/topic/environnement/lurbanisme-et-le-changement-climatique-des-idees-pour-rafraichir-les-villes


Des forêts urbaines: 
un atout essentiel face aux changements climatiques

Selon Barwinsky Martha:

Confrontés à des températures à la hausse et à la menace d’une hausse des événements 
météorologiques extrêmes:

les forêts urbaines et les espaces verts peuvent: 
 Améliorer le bien-être et la santé;

 Agir comme tampon lors d’événements météorologiques dangereux ou de chaleurs 
extrêmes;

 Promouvoir la résilience communautaire tout en nous aidant à réduire nos dépenses en 
matière de climatisation et d’infrastructures municipales. 

ONU INFO

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


« Quand les gens perdent quelque chose, c’est à ce moment qu’ils réalisent sa valeur. Ne 
nous rendons pas au point où nous réaliserons ce que nous avons perdu. » Barwinsky 
Martha

INCENDIE EN VILLE, UNE NOUVELLE MENACE À PRÉVENIR

Incendie: Un risque urbain permanant 

Dégâts matériels considérable

Perte humaine

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


Le changement d’attitude doit être adopté par 
toutes les parties prenantes, les politiciens et les 
citoyens qui bénéficient des avantages des forêts 
urbaines. 

Avec la multiplication des feux de forêt urbaines et périuarbaines, les villes se sentent 
aujourd’hui menacées. Pourtant l’urbanisation ne cesse d’augmenter, alors que faire 
pour prévenir ces catastrophes ?



Cette forêt ne dispose pas d'un plan de prévention des 
incendies et la mise en place d'un tel plan est 
urgente.



XIII WORKSHOP OF THE URBAN AND 
PERI-URBAN FORESTRY WORKING 
GROUP OF SILVA MEDITERRANEA Date: 
26-27-28 April 2021

Les forêts urbaines et périurbaines : Une approche innovante dans la stratégie d
e développement 

en Tunisie

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


Une meilleure intégration de la composante gestion des incendies 
de forêts urbaines et périurbaines dans le plan d’aménagement de la DGF.

Plan de gestion des risques d’incendies 
de Forêts

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


Nos villes se porteront beaucoup mieux si elles ont des couverts forestiers florissant
s en santé
.

Conclusion 

En Tunisie, les forêts urbaines et périurbaines (FUP) est un écosystème très 
vulnérable:
Urgence d’action!
Choix techniques de la restauration à valider.
 Une stratégie à court terme, repose prioritairement sur l’équipement de forêts 
par des points d’eau, des pistes et des coupes feux. 
 A moyen terme, nécessité d’un aménagement intégré et participatif. 

Sidi Amor 2021

https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l
https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-environnement-au-service-de-la-mise-en-oeuvre-de-l


Merci pour votre attention












