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   الكوارث أخطارمؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالث املعين باحلد من
  اللجنة التحضريية

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٤ نوفمرب/ثاينالتشرين  ١٨-١٧جنيف، 

  األعمال املؤقت من جدول ٥البند 
  ٢٠١٥ الكوارث ملا بعد عام  أخطاراالعتبارات املتعلقة بإطار احلد من

 الكـوارث،   خماطر املعين باحلد من     الثاين اإلقليمي   العريب املنتدىنتائج      
  مجهورية مصر العربية، شرم الشيخ، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٦-١٤

  *مذكّرة من األمانة    

   الكوارثخماطرحّد من للر العريب الثاين املؤمتاإلعالن الصادر عن   -ألف  
  أكـدت  ،٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  يفاملؤرخ   ٦٧/٢٠٩وفقاً لقرار اجلمعية العامة       -١

 التنسيق علـى    ، على أمهية  ٢٠١٤اجلمعية اليت تتطلّع إىل املنتديات اإلقليمية املقرر عقدها يف عام           
  . ر العاملي الثالثللمؤمت الصعيد اإلقليمي يف إطار العملية التحضريية

 ١٦  إىل ١٤الكـوارث مـن     املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر       /املنتدى العريب ُعِقَد  و  -٢
كأحد وصدر إعالن عن االجتماع     . يف شرم الشيخ جبمهورية مصر العربية      ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول

  :خمرجات املؤمتر األساسية وسيتم عرضه فيما يلي

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة لضرورة إجراء مشاورات داخلية  *  
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  ديباجة"
 ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٦ إىل ١٤  من رث الكواخماطرلحّد من لعريب الثاين لاملؤمتر اُعِقَد "  

حتت رعاية دولة رئيس جملس الوزراء املـصري وبالـضيافة          . شرم الشيخ جبمهورية مصر العربية    يف  
جامعة   جنوب سيناء وبالتنسيق مع مركز دعم املعلومات واختاذ القرار يف مصر و            ةالكرمية من حمافظ  

 . الدول العربية

  وقد شارك بعض الوزراء العـرب         دولة عربية  ١٩ مشارك من    ٤٠٠أكثر من   وقد شارك يف املؤمتر     
 وممثلني عن املنظمات الدولية واملنظمـات الغـري حكوميـة            وبرملانيني   ورؤساء بلديات وحمافظني  

كمـا   .طفال والشباب واجملتمع املدين   وممثلني عن األ  واملؤسسات األكادميية والعلمية والتكنولوجية     
 ملشاركة فعالة من الدول العربية وقياداهتـا    دعاوالذي  وزير الدولة للشئون اخلارجية يف اليابان       شارك  

 ١٨-١٤يف املؤمتر العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث والذي سيعقد يف سينداي باليابـان يف                
 ٢٠١٥مارس /آذار

 إجـراءات  ل العقد السابق من تنفيـذ       استعراض ما مت حتقيقه يف املنطقة العربية خال       وقد مت     
  ومـا مت استخالصـه مـن حتـديات     إطار عمل هيوغوللحد من خماطر الكوارث وتقييم تنفيذ 

التوجه العاملي لتطوير إطار عاملي جديد للحـد        كما مت مناقشة    . جيب العمل عليها مستقبال    وثغرات
 وضرورة أن يكـون     ا خيص ذلك   وتوصيات املنطقة العربية فيم    ٢٠١٥من خماطر الكوارث ملا بعد      

توجه مشويل للحد من خماطر الكوارث يف إطار التفامهات الدولية املختلفة وأهـداف التنميـة               هناك  
  . ٢٠١٥املستدامة ملا بعد 

املخاطر احلضرية يف املنطقة العربية ومتكني      وقد أكد املشاركون على أمهية التعامل اجلاد مع           
 التعاون  ور العلوم والتكنولوجيا يف احلد من خماطر الكوارث وتعزيز        د وعلى   املدن من جماهبة الكوارث   

التشبيك بني العلماء والباحثني العرب من خالل آلية إقليمية ترتبط باهليئة االستشارية الدولية للعلوم              و
اهتمـام الـدول   لضرورة وية ملؤمتر أولا كما أعطى. والتكنولوجيا من أجل احلد من خماطر الكوارث

ساسـية  مخاطر كضرورة لتحديـد احملركـات األ      ارات العامة واخلاصة املبنية على فهم لل      باالستثم
 وعلـى   للمخاطر وتوجهات املخاطر احلالية واملستقبلية يف القطاعات والصناعات احليوية املختلفـة          

كما ناقش املشاركون التحديات املرتبطة بـتغري         . هبذا الشأن  ضرورة وضع أطر سياسات مساعدة    
  . فيما يتعلق باألمن الغذائينطقة العربية لتحوالت يف املعالقتها باحلد من خماطر الكوارث و وااملناخ و

ضرورة التنسيق بني احلكومات الوطنية واحمللية يف احلد من خماطر          وقد أوصى املشاركون ب     
كمـا  ،  الكوارث والتأكيد على الدور الرئيسي للسلطات احمللية يف إدارة واحلد من خماطر الكوارث            

يف احلوار يف احلـد مـن       ومسامهة منظمات اجملتمع املدين      والشباب   األطفالسامهة  رحب املؤمتر مب  
املتحـدة يف  األمم دور املؤمتر ناقش كما . ٢٠١٥ لإلطار العاملي ملا بعد ومقترحاهتمخماطر الكوارث   

ألمم املتحدة للحد   من خالل تفعيل تنفيذ خطة ا      احلد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على جماهبتها       
دور املرآة الفعـال يف  وأكد املشاركون على   . من خماطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على اجملاهبة        

كمـا  . ٢٠١٥طار عمل ما بعد إتماعي ضمن جالنوع االبإدراج أوصوا  احلد من خماطر الكوارث و    
مـن أجـل رفـع      راءات  واإلجاالستعداد الفعال للكوارث وتعزيز اجلهود      مت التأكيد على ضرورة     

  . ٢٠١٥اجلاهزية جملاهبة الكوارث وتوصيات إطار عمل ما بعد 
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  اإلعالن "
  املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث

   ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ١٦-١٤مدينة شرم الشيخ، مجهورية مصر العربية  
   للحد من خماطر الكوارثإعالن شرم الشيخ

  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ١٦
لوزراء العرب ورؤساء الوفود احلكومية ورؤساء املدن والربملـانيون وممثلـو           احنن    

املنظمات اإلقليمية والدولية احلكومية وغري احلكومية املشاركون  يف املؤمتر العريب الثاين للحد             
 ١٦-١٤من خماطر الكوارث يف مدينة شرم الشيخ، مجهورية مصر العربية خالل الفترة مـن   

، نعرب عن شكرنا وتقديرنا جلمهورية مصر العربية قيادةً ودولةً وشـعباً            ٢٠١٤يلول  أ/سبتمرب
كما نتقـدم   . املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارث      الستضافة  وحملافظة جنوب سيناء    

بالشكر إىل جامعة الدولة العربية ومكتب األمم املتحدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث                
)UNISDR (جناح أعمال املؤمتر العريب الثاين للحد من خماطر الكوارثملسامهتهم الفعالة يف إ.  

دولة اليابان للمؤمتر العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث         باستضافة  كما نرحب     
 ونشكر دولة اليابان على الـدعوة الكرميـة         ٢٠١٥مارس  /آذارالذي سيعقد يف سينداي يف      

ملي الثالث للحد من خماطر الكوارث ونتطلـع        لقادة الدول العربية حلضور فعاليات املؤمتر العا      
  . ٢٠١٥مارس /آذارلنتائج وخمرجات هذا املؤمتر اهلام يف 

  : من خماطر الكوارث ونعلن ما يلينؤكد على أمهية احلد  
  :إدراكاً منا بأن  

هناك جهود وإجنازات عربية مقدرة يف جمال احلد من خماطر الكوارث وبصفة خاصة               -١
ة العربية للحد من خماطر الكوارث وخمططها التنفيذي وإنشاء العديد مـن         إعتماد االستراتيجي 

 .املنتديات الوطنية يف الدول العربية

واالهنيارات أجزاء خمتلفة من املنطقة العربية معرضة لألخطار اجليولوجية مثل الزالزل           -٢
صف الرملية والسيول   األرضية، باإلضافة إىل األخطار املرتبطة بتغري املناخ مثل اجلفاف والعوا         

والفيضانات والعواصف الثلجية واألحداث املتطرفة يف درجات احلرارة وحرائـق الغابـات            
 .وزحف اجلراد واألعاصري

لعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات حمدثة عن املخاطر اليت         خسائر الكوارث تتفاقم      -٣
 .تتعرض هلا منطقتنا العربية

ر أنظمة لإلنذار املبكر وهشاشة البنيـة التحتيـة         نقص املوارد وضعف أو عدم تواف       -٤
يؤدي إىل زيادة حجم اخلسائر النامجة عن الكوارث يف األرواح وسبل املعيـشة واألصـول               

 .واالقتصاد والبيئة
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التوسع العمراين السريع والتدهور البيئي وندرة املياه وتغـري التركيبـة الـسكانية               -٥
الثانوية املرتبطة بالرتوح السكاين وتفـشي األمـراض        واجتاهات اهلجرة، إضافة إىل املخاطر      

 اجلائحة والصراعات واالضطرابات اليت تشهدها املنطقة العربية تشكل حتـديات           واألنفلونزا
 .متعددة اجلوانب وتؤثر سلباً على قدرات الدول العربية للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا

قة العربية صاحلة للزراعة بسبب نـدرة        فقط من إمجايل مساحة املنط     يف املائة  ١٤,٥  -٦
 .املياه والتصحر وتدهور األراضي

 تأثر مـن جـراء اجلفـاف        ٢٠٠٨ و ١٩٨٠ مليون نسمة بني عامي      ٣٧أكثر من     -٧
 مليـار دوالر  ٢٠ العريب حبوايل  االقتصادوالزالزل والفيضانات والسيول والعواصف وتضرر      

 .أمريكي

تؤثر على منظومة احلد من خماطر الكوارث من        النظم االيكولوجية هلا وظائف هامة        -٨
 . خالل دعم سبل العيش واالحتياجات األساسية

تعزيز الوعي واملعرفة باحلد من خماطر الكوارث، على مجيـع املـستويات جلميـع                -٩
 والتحول من ثقافة التعايش مـع       االلتزامأصحاب املصلحة ومتخذي القرار هو املفتاح لتوليد        

 .ه وتعزيز ثقافة السالمة والعمل للحد من املخاطراخلطر إىل الوعي ب

  :وتأكيداً على  
، واستراتيجية يوكوهاما مـن     ١٩٨٩العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية لعام          -١

، ١٩٩٩، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لعـام         ١٩٩٤أجل عامل أكثر أمنا لعام      
 .٢٠٠٥وإطار عمل هيوغو لعام 

 –) ٢٣(ع . د٥٦٣: ق.ق(رقـم  ) قمـة بغـداد  (الـدول العربيـة    قرار قمـة      -٢
  . ٢٠٢٠الذي اعتمد االستراتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث ) ٢٩/٣/٢٠١٢
الفعاليات اليت قامت هبا جامعة الدول العربية وبعض الدول العربية ومكتب األمـم               -٣

 عمل احلد من خماطر الكوارث      املتحدة للحد من خماطر الكوارث يف الدول العربية حول إطار         
، أخذاً باالعتبار مالحظات الدول العربية حول مسودة توصـيات ونتـائج            ٢٠١٥ملا بعد   

 . التشاورية يف املنطقة العربيةاللقاءات 

العقبـة، اململكـة    (نتائج املؤمتر اإلقليمي العريب األول للحد من خماطر الكـوارث             -٤
 )٢١/٣/٢٠١٣-١٩األردنية اهلامشية 

العقبة، اململكـة األردنيـة     (إعالن العقبة للحد من خماطر الكوارث يف املدن العربية            -٥
 )٢١/٣/٢٠١٣اهلامشية 

نتائج االجتماع التحضريي األول ملؤمتر األمم املتحدة الثالث للحـد مـن خمـاطر                -٦
 )٢٠١٤يوليه / متوز١٥-١٤جنيف، سويسرا (الكوارث 
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اب متضمنة أطفال الشرق األوسط ومشال أفريقيا   بيان اجملموعة املمثلة لألطفال والشب      -٧
يف حتالف تغري املناخ وأيضاً بيان منظمات اجملتمع املدين حول احلد من خماطر الكـوارث يف                

 .الدول العربية

 النتيجة املرجوة من إطار عمل هيوغو احلايل، فإن اإلطار اجلديد للحـد             ومتاشياً مع   
 يهدف لتحقيق خفض كبري يف اخلـسائر النامجـة عـن      ٢٠١٥لكوارث ملا بعد    من خماطر ا  

الكوارث، يف األرواح وسبل املعيشة واألصول االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعـات   
  .والدول

 ٢٠١٥األخذ علماً باملسودة األولية إلطار احلد من خماطر الكوارث ملـا بعـد                
  : لتاليةواألهداف اإلستراتيجية الثالثة ا

الوقاية من خماطر الكوارث اليت تتطلب إجراءات تطوير آليات للنمو والتنمية والـيت               -١
 .هتدف إىل معاجلة الزيادة يف التعرض وقابلية التضرر

احلد من خماطر الكوارث احلالية واليت تتطلب منا تدابري ملعاجلة وتقليـل التعـرض                -٢
 .ستجابة للكوارث الطبيعية احملدقة باملنطقةوقابلية التضرر، مبا يف ذلك االستعداد لال

تعزيز قدرة األفراد واجملتمعات واملؤسسات والدول جملاهبة الكوارث الـيت تتطلـب              -٣
تدابري اجتماعية واقتصادية وبيئية لتمكني األفراد واجملتمعات واملؤسـسات والـدول علـى             

  .استيعاب اخلسائر وتقليل آثارها والتعايف منها
حديات املعنية باحلد من  خماطر الكوارث اليت تواجه املنطقة العربية فإننا            ووفقاً للت   

  : سنعمل على ما يلي
تعزيز إرادة سياسية وقاعدة مؤسسية تشاركية فعالة للحد من خماطر الكـوارث يف               -١

إطار منظومة وطنية حتكمها املسائلة والشفافية وتوضيح األدوار واملسؤوليات وحتديد املوارد           
 .ية لدعم هذه املنظومةالوطن

بناء ثقافة السالمة والوقاية واستنهاض الوعي العام كأولوية لصانعي القرار للحد من              -٢
خماطر الكوارث وذلك على كافة املستويات، وعلى وجه اخلصوص داخل اجملتمعات احمللية،            

 .وقادة احلكومات احمللية

 .اطر الكوارثتعزيز الالمركزية واحلوكمة الرشيدة يف احلد من خم  -٣

تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو جلنة يتم تكليفها وتفويضها بالـصالحيات              -٤
 .وتزويدها باملوارد بشكل كايف لتنفيذ مسؤولياهتا يف احلد من خماطر الكوارث

تعزيز القدرات احمللية والسماح للسلطات احمللية بالعمل مع االستقالل قليالً داخـل              -٥
 .هيكل اإلطار الوطين
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اختاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع اجلفاف وحتقيق درجة أعلى من األمن املائي               -٦
واألمن الغذائي من خالل وضع وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات املتكاملة جملاهبة اجلفـاف            

 . اليت تعتمد على تقييم وحتديد خماطر اجلفاف وقابلية التضرر

وارث ملساعدة اجملتمعات احمللية على االستعداد للحد       بناء شراكات وطنية جملاهبة الك      -٧
من تأثري الكوارث على سبل املعيشة واالقتصاد من خالل شبكات األمان االجتماعي وبرامج             

 .التأمني وبرامج التعويضات اخلاصة ومتويل املشاريع الصغرية

أجـل  دمج جهود احلد من خماطر الكوارث مع جهود التعامل مع تغري املناخ مـن                 -٨
املائية وتعزيز الروابط بني إدارات األرصـاد       /تعزيز اجملاهبة، وتقوية خدمات األرصاد الزراعية     
 .والزراعة واحلد من خماطر الكوارث وتغري املناخ

تنفيذ مجلة من اإلجراءات يف إطار شراكات فعالة بني القطاعني العـام واخلـاص                -٩
وض بتقدمي اخلدمات، وتعزيز استدامة املدن      واجملتمع املدين لتحسني التخطيط احلضري، والنه     

العربية من خالل حتسني الظروف املعيشية للفقراء يف املناطق احلضرية؛ وتطوير برامج حضرية             
ومبادرات حملية جريئة ملعاجلة العوائق القطاعية املتعددة اليت حتد الكفاءة الوظيفيـة للمـدن              

 .العربية

يق االستخدام األمثل للموارد وتقليل اآلثار السلبية       تعزيز مبدأ العمارة اخلضراء لتحق      -١٠
 .على البيئة واليت تساهم يف درء املخاطر

تطوير وتعزيز أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية واإلقليمية لتحديـد وتقيـيم ومراقبـة               -١١
املخاطر؛ وتقييم مدى قابلية التضرر لتحديد البنية التحتية احليوية واملناطق املعرضة ملخـاطر             

 .الكوارث وحتديد خيارات جماهبة الكوارث

التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية ملراقبة املخاطر ورصـد ورسـم            -١٢
خرائط األخطار، ودراسة قابلية التضرر، واستخدام نظـم املعلومـات اجلغرافيـة وأدوات             

 .راالستشعار عن بعد، وتعزيز الكفاءات الوطنية يف مسائل تقييم املخاط

تطوير آلية إقليمية جتمع العلماء العرب وربطها باهليئة االستشارية الدوليـة للعلـوم               -١٣
والتكنولوجيا بشأن احلد من خماطر الكوارث تستهدف تعزيز اإللتزام واملشاركة من األوساط            
 .األكادميية والعلمية واستنهاض العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات احلد من خماطر الكوارث

تنمية وعي قطاع التأمني للعمل على تطبيق بعض التجارب اجليدة كالتـأمني ضـد       -١٤
 .خماطر الكوارث واملعمول هبا يف بعض الدول العربية

. استنهاض مهم وموارد القطاع اخلاص لإلهتمام بتأثري خماطر الكوارث على أدائـه             -١٥
تجزأ من دراسـات اجلـدوى   وجيب أن يكون تقييم املخاطر مثل تقييم األثر البيئي جزء ال ي   

 . ألي مشروع استثماري سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاًاالقتصادية
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 للقطاع اخلاص وحتفيز تطوير شراكات مع اجملتمع املدين      االجتماعيةضمان املسؤولية     -١٦
 .إلدارة خماطر الكوارث

ا تـستفيد   تطوير آليات متويل وطنية للحد من خماطر الكوارث والتعامل مع تداعياهت            -١٧
 .منها السلطات احمللية

 متاشياً مع إطار عمل     ٢٠٢٠مراجعة اإلستراتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث          -١٨
 . وأهداف التنمية املستدامة وتعزيز تنفيذها٢٠١٥احلد من خماطر الكوارث ملا بعد 

تنفيذ الدول إلطـار    دعم األمانة الفنية جلامعة الدول العربية لتعزيز قدراهتا يف متابعة             -١٩
 واإلستراتيجية العربيـة للحـد مـن خمـاطر     ٢٠١٥عمل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد   

 .الكوارث وخمرجات املؤمترات العربية املعنية باحلد من خماطر الكوارث

 للنقاط التالية ضمن باالعتبارومبوجب ما سبق توصي املنطقة العربية بأمهية األخذ       
  :٢٠١٥خماطر الكوارث ملا بعد  ل احلد منتطوير مسودة إطار عم

 اإلجراءات والتـدابري    ٢٠١٥أن يتخذ إطار عمل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد             -١
الالزمة للحد من املخاطر القائمة، واحلد من التعرض للمخاطر وأن يعتمد مسارات وخطط             

 .لقدرة على اجملاهبةللنمو والتنمية املستدامة اليت تدمج احلد من خماطر الكوارث وتعزز ا

أن يكون إطار العمل عملياً وقائماً على سياسات واستراتيجيات عامة هتـدف إىل               -٢
تعزيز بناء جمتمعات أكثر أمناً وأكثر قدرةً على جماهبة خماطر الكوارث واحلفاظ على األرواح              

خاطر الطبيعية  وسبل العيش، وأن يعزز آليات املسائلة واإلنفاذ ويتمتع بالقدرة على معاجلة  امل            
 .املختلفة

أن يشمل إطار العمل اجلديد للحد من خماطر الكوارث مجيع الدول بدون اسـتثناء                -٣
 .وأن يعطي عناية خاصة لألراضي العربية احملتلة

أن يركز على القضايا املتعلقة بانعدام األمن املائي واألمن الغذائي وتـأثريات تغـري                -٤
طرفة واجلفاف مع إيالء اهتمام خاص باملناطق اجلافة واألراضي         املناخ واألحداث املناخية املت   

 .القاحلة

إطار احلـد   (٢٠١٥تعزيز التوافق بني مسارات التفاوض والتفامهات الدولية ملا بعد      -٥
 ).من خماطر الكوارث، اتفاقية تغري املناخ، أهداف التنمية املستدامة

 وسائل التنفيذ املناسبة ٢٠١٥ا بعد أن يتضمن إطار عمل احلد من خماطر الكوارث مل  -٦
 .واملتابعة والكافية كتوفري املوارد املالية، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وتنمية القدرات

 املخاطر التكنولوجية   ٢٠١٥أن يشمل إطار عمل احلد من خماطر الكوارث ملا بعد             -٧
 .الناشئة املتصلة باألخطار الطبيعية
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 من خالل تعزيـز جامعـة       اللتزاماهتا ملتابعة تنفيذ الدول     دعم جامعة الدول العربية     -٨
 .الدول العربية للقيام بدورها لتنفيذ الربامج اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث

أن تلتزم الدول املتقدمة طبقاً ملبادئ ريو وخاصة مبدأ املسؤولية املـشتركة لكـن                -٩
ا للحد من خماطر الكوارث وبناء القـدرة        املتباينة بتقدمي الدعم للدول النامية لتعزيز جهوده      

 . على اجملاهبة

أن تلتزم مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية والوطنية بدعم إطار عمل احلد مـن               -١٠
 من خالل متويل الدول واجملتمعات لبناء قدرهتا على جماهبـة           ٢٠١٥خماطر الكوارث ملا بعد     

 .الكوارث

قطاع اخلاص واجملتمع املدين بتطبيق إطار عمل احلد        أن تلتزم األطراف املعنية مثل ال       -١١
 وأن ال تتسبب يف أي أعمال تؤدي إىل خمـاطر تـضر             ٢٠١٥من خماطر الكوارث ملا بعد      

 .باجملتمعات واألفراد

أن يعد احلد من خماطر الكوارث ضرورة للحفاظ على أرواح وأصول وسبل معيشة               -١٢
 .اإلنساناجملتمعات مع احترام حقوق 

طلب إدارة خماطر الكوارث اإلشراك الفعال وغري التمييزي لكافة شرائح اجملتمع من تت  -١٣
النساء واألطفال والشباب وذوي اإلعاقة وكبار السن يف حتديد وتنفيذ سياسات احلد مـن              

 . خماطر الكوارث

 ليكون  اإلقليميةتعزيز دور مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ومكاتبه             -١٤
ائم بذاته له موارد كافية تتيح دوره يف دعم الدول واملنظمات اإلقليميـة ويف تعزيـز               كيان ق 

 . للحد من خماطر الكوارثإجراءاتآليات التنسيق وتعزيز قدرات وإمكانات الدول يف تنفيذ 

 يف تطبيق إطار عمل احلد من خماطر الكـوارث ملـا بعـد              التزامهاأن تعلن الدول      -١٥
٢٠١٥. 

العربية هي النسخة الرمسية املعتمدة إلعالن شرم الشيخ للحد من خماطر  تعترب النسخة     *
  .٢٠١٤سبتمرب /يلولأ ١٦الكوارث، 

  ".النهاية"  

        


