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 الحّد من مخاطر الكوارث  - 73/231
 

 ،إن الجمعية العامة 
وإىل مجيع القرارات  2017كانون األّول/ديســــــــــــم    20املؤرخ  72/218إىل قرارها  إذ تشيييييييييير 

 ،الصلة ذات السابقة
ندا  وإذ تشيييييييييييير  ي يييييييييييا  ندا  (1)إىل إعالن ســــــــــــــ   للحد من خماطر الكوارث للفرتة وإطار ســــــــــــــ 

2015-2030(2)، 
، وبرنامج (4)21، وجدول أعمال القرن (3)إىل إعالن ريو بشــــلن البياة والتنمية وإذ تشيييير كذل  

، وخطة تنفيو (6)، وإعالن جوهانســــ أ بشــــلن التنمية املســــتدامة(5)21مواصــــلة تنفيو جدول أعمال القرن 

__________ 

 ، املرفق األول.69/283القرار  (1) 

 املرجع نفسه، املرفق الثاين. (2) 
القرارات اليت  اجمللد األول، ،1992حزيران/يونيه  14-3تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبياة والتنمية، ريو د  جانريو،  (3) 

 ، املرفق األول.1والتصويب(، القرار  A.93.I.8رات األمم املتحدة، رقم املبيع )منشو  اختوها املؤمتر

 املرجع نفسه، املرفق الثاين. (4) 

 ، املرفق.19/2-القرار دإ (5) 

 2002أيلول/ســـــبتم   4 -آ /أغســـــط   26تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســـــتدامة، جوهانســـــ أ، جنو  أفريقيا،  (6) 
 ، املرفق.1والتصويب(، الفصل األول، القرار  A.03.II.A.1)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 

https://undocs.org/ar/A/73/538/Add.3
https://undocs.org/AR/A/RES/72/218
https://undocs.org/AR/A/RES/72/218
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
https://undocs.org/AR/A/RES/69/283
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يقة اخلتامية ، وإذ تعيد تلكيد الوث(7)نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة )خطة جوهانســ أ للتنفيو(
، وال ســيما القرارات املتصــلة (8)“املســتقبل الو  نصــبو إليه”ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة املعنونة 

 باحلد من خماطر الكوارث،
حتويل عاملنا: ”، املعنون 2015أيلول/ســـــــــــــــبتم   25املؤرخ  70/1قرارها من جديد  تؤكدإذ و  

والغايات العاملية الشاملة  فهدااألجمموعة من  فيه تعتمدا، الو  “2030خطة التنمية املستدامة لعام 
تعيد تلكيد  إذبالتنمية املســـــــــــــــتدامة، اليت تركز على الناو وتف ـــــــــــــــي إىل التحول، و  املتعلقةوالبعيدة املدى 

، وإدراكها أن الق ـــــــــــــــاء على 2030عمل دون كلل من أجل تنفيو اخلطة بالكامل حبلول عام التزامها بال
ه العامل وشـــــــــــــــر  ال غ  عنه هالفقر جبميع صـــــــــــــــور  وأبعاد ، اا ق ذله الفقر املدقع، هو أك  حتد يواج

صـــاد  واالجتماعي االقت -لتحقيق التنمية املســـتدامة، والتزامها بتحقيق التنمية املســـتدامة بلبعادها الثالثة 
إىل اإلجنازات اليت حتققت ق إطار األهداف اإلمنائية  وباالســـــــــــــــتنادعلى حنو متوازن ومتكامل،  -والبياي 

 ،األهداف تله من يُنّفوسعي إىل استكمال ما مل اللأللفية و 
بشــــــــــلن خطة عمل  2015متوز/يوليه  27املؤرخ  69/313قرارها تؤكد من جديد  ي ييييييييا  وإذ 

أدي  أبابا الصـــــادرة عن املؤمتر الدوا الثالو لتمويل التنمية، اليت تشـــــكل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية 
 التنفيواملتصـــلة بوســـائل  غاياهتا ســـيا  توضـــي  علىها وتســـاعد ها وتكملُ ، وتدعمُ 2030املســـتدامة لعام 

التمويل  لتحد  بالتصد تعيد تلكيد االلتزام السياسي القو   إذو  ،ليةسياسات وإجراءات عم خالل من
بروٍح من الشــــــــــراكة والت ــــــــــامن على  ،لتنمية املســــــــــتدامةا لتحقيقاتية على مجيع املســــــــــتويات ؤ وهتياة بياة م

 الصعيد العاملي،
اخلطــة احل ـــــــــــــــريــة ااــديــدة اليت ا اعتمــادهــا ق مؤمتر األمم املتحــدة  تيييكيييد كييذليي   تعيييدوإذ  

إىل  17قد ق كيتو، ق الفرتة من باإلســــــكان والتنمية احل ــــــرية املســــــتدامة )املوئل الثالو(، الو  عُ  املعين
، وإذ تســــــــــّلم بالروابب القائمة با احلد من خماطر الكوارث والتنمية (9)2016تشــــــــــرين األول/أكتوبر  20

 حل رية املستدامة،ا

باحلاجة إىل هنج وقائي أوســـــــــــع نطاقا وأكثر تركيزا على الناو إزاء خماطر الكوارث،  لموإذ تسيييييييي 
وضـرورة أن تكون اارسـات احلد من خماطر الكوارث اارسـات تتصـدى مل اطر متعددة وتتوالها قطاعات 

 متعددة وأن تكون شاملة ومتيسرة لكي تكون ذات كفاءة وفعالية،
ندا   ماتكرر تيكيد  وإذ  دعوة إىل احلّد بشــــــــكل كبري من خماطر الكوارث  منجاء ق إطار ســــــــ 

واخلســــائر ق األرواح وســــبل املعيشــــة والصــــحة واألصــــول االقتصــــادية واملادية واالجتماعية والثقافية والبياية 
 ،لألش اص واألعمال التجارية واجملتمعات احمللية والبلدان

 الســـــــــــــــنةوتفاقم أثرها ق  حجمهاعدد الكوارث وزيادة تواترها و  من قلقهاوإذ تعرب عن بالغ  
وما أدى إليه ذله من خســـائر فادحة ق األرواح وتشـــرد وعواقب ســـلبية طويلة  ،الســـنوات األخريةو  احلالية
 مجيع ق املنعة القليلة للمجتمعات بالنســــــبة والبياي واالجتماعي االقتصــــــاد  الصــــــعيد من كل  على األمد
 النامية، البلدان لدى وخباصة املستدامة، تنميتها حتقيق يعرقل الو  األمر العامل، أحناء
__________ 

 ، املرفق.2املرجع نفسه، القرار  (7) 

 ، املرفق.66/288القرار  (8) 

 ، املرفق.71/256القرار  (9) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
https://undocs.org/AR/A/RES/69/313
https://undocs.org/AR/A/RES/69/313
https://undocs.org/AR/A/RES/66/288
https://undocs.org/AR/A/RES/66/288
https://undocs.org/AR/A/RES/71/256
https://undocs.org/AR/A/RES/71/256
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واحلد  الصــــــمودوذله من أجل بناء القدرة على  ،أمهية تعزيز الســــــياســــــات والت طيب وإذ تدرك 
 خماطر التشرد ق سيا  الكوارث، اا ق ذله من خالل التعاون العابر للحدود، من

ندا املؤمتر الدوا املعين بتنفيو ااوانب الصــــــــــــــحية من إطار انعقاد  إىلوإذ تشييييييييييير   للحد  ســــــــــــــ 
 2016آذار/مارو  11 و 10الو  ُعقد ق بانكوك يومي  ،2030-2015خماطر الكوارث للفرتة  من

ندا إطار  منواعتمد مبادئ بانكوك بشـــــــــلن تنفيو ااوانب الصـــــــــحية  ندا  إطار ق كمســـــــــامهة  ســـــــــ   ســـــــــ 
 ،قادرة على الصمودظم صحية إقامة نُ  أجل من

 الوخيمة اآلثار وبلنّ  ،الكامنة وراء خماطر الكوارث العوامل من هوتغري املناخ  بلنّ  لمتسييييييييييي وإذ 
تســــــهم إىل جانب  قد ،باعتبارها عوامل مســــــاعدة على تدهور البياة واشــــــتداد الظواهر ااوية ،تغري املناخل

النتائج املتفق عليها دوليا ب الصــــــدد  ق هوا عوامل أخرى ق نزوح الســــــكان الناجم عن الكوارث، وإذ تنوّ 
 ،(10)ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشلن تغري املناخ

بلن الكوارث، اليت يتفاقم الكثري منها بفعل تغري املناخ واليت تزداد تواتراً وشدة،   ي ا لموإذ تس 
 تعيق بشدة إحراز أ  تقدم حنو حتقيق التنمية املستدامة،

، وتشجع كل األطراف ق هوا االتفا  على تنفيو  بشكل كامل، (11)اتفا  باري ب ترحب وإذ 
اليت مل تودع بعد صكوك التصديق عليها  وكل األطراف ق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشلن تغري املناخ

 اكن، أقر  وقت أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االن مام إليها، حسب االقت اء، على أن تفعل ذله ق
إىل مؤمتر القمــة املعين بــاملنــاخ الــو  دعــا إليــه األما العــام، املقرر عقــد  ق نيويورك  تتطلع وإذ 

 من أجل تسريع العمل على الصعيد العاملي ق سبيل التصد  لتغري املناخ، 2019 عام
وبا اتفا   2030على أوجه التآزر با تنفيو خطة التنمية املســـتدامة لعام  وإذ تسيييلل ال يييو  

االحرتار العاملي اقدار تالحظ بقلق االســـــــــــــــتنتاجات العلمية الواردة ق التقرير اخلاص املعنون  باري ، وإذ
 الصادر عن اهلياة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، درجة ماوية 1.5

خطار املتصـــــــلة على ما يكتســـــــيه تعزيز التعاون الدوا ملواجهة الكوارث واألوإذ تؤكد من جديد  
التــوبــو  اانو ،  -تلــه النــامجــة عن دورات املنــاخ الطبيعيــة من قبيــل وــاهرة النينيو  هــابــالطق ، اــا في

واآلثار الســــــــــــلبية لتغري املناخ، من أمهية ق تقدير ومنع حدوث أضــــــــــــرار جســــــــــــيمة وق ضــــــــــــمان أن يتوفّر 
هتمام بالســكان املت ــررين لتعزيز قدرهتم الوقت املناســب قدر كاف من اإلغاثة واإلجراءات املبكرة واال ق

على الصـمود أمام آثار تله الكوارث واألخطار، وإذ تقّر ق هوا الصـدد بلمهية وضـع اسـرتاتيجيات قائمة 
آليات و إىل التوقعات  املســـــــــــــــتندة التمويل هُنُج يشـــــــــــــــمل اا امل اطر، متويل وأدوات ،على الوعي بامل اطر

قةنظم وال الكوارث خماطر ضـــــــــد التلما اا ق ذله اإلبالأ عن  ،إلنوار املبكر باألخطار املتعددةل املنســـــــــّ
 واإلقليمي، والوطين احمللي الصعد علىامل اطر ق الوقت املناسب 

ال ســـــــيما أقل البلدان منوا والدول و ضـــــــة للكوارث، بلنه يلزم إيالء البلدان النامية املعر   سيييييلمتوإذ  
وكوله البلدان املتوســـــطة الدخل  ،النامية غري الســـــاحلية والبلدان األفريقية اازرية الصـــــغرية النامية والبلدان

 غالبالديها، واليت  امل اطرارتفاع مستويات ال عف و  إىل بالنظراليت تواجه حتديات خاصة، عناية خاصة 
__________ 

 (10) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
 .21-أ م/1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعُتمد اوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشلن تغري املناخ، ق الوثيقة  (11) 

https://undocs.org/AR/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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نبغي بلنه ي أي ــــــــام والتعاق منها، وإذ تســــــــلّ  هلاقدرهتا على التلهب للكوارث والتصــــــــد   بكثريما تتجاوز 
إيالء اهتمام ااثل وتقدمي مساعدة مالئمة إىل البلدان األخرى ذات اخلصائص احملددة واملعرضة للكوارث، 

 كالبلدان األرخبيلية، وكوله البلدان ذات السواحل املمتدة،
ندا  ينطبق على امل اطر احملدودة النطا  والواســـــــــــــــعة النطا ، املتكررة  وإذ تقر  بلن إطار ســـــــــــــــ 

، والكوارث املفاجاة والبطياة الظهور النامجة عن األخطار الطبيعية أو اليت من صنع اإلنسان، ةاملتكرر  وغري
 وكوله األخطار وامل اطر البياية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة هبا،

د بعـدم ترك أ  أحـد خلف الركـب، وإذ تعيـد تـلكيـد إدراكهـا بـلن كرامة  تكرر تيكيد وإذ  التعهـّ
اإلنســـــــان أمر أســـــــاســـــــي ورغبتها ق أن ترى أهداف التنمية املســـــــتدامة وغاياهتا تتحقق ملا فيه منفعة مجيع 

 ختلفا أشــــــد هم من إىل أوال للوصــــــول بالســــــعياألمم والشــــــعو  وشــــــرائ  اجملتمع كافة، وإذ  دد التزامها 
 ،الركب نع

بكفــالــة أال يت لف أ  بلــد أو أحــد عن الركــب، وبرتكيز جهودنــا حيــو  تلتزم من جييديييد وإذ 
تكون التحــديــات أك  مــا تكون، اــا ق ذلــه بكفــالــة إدمــاج أولاــه الــوين هم أكثر ختلفــا عن الركــب 

 ومشاركتهم،
 ؛(12)72/218بتقرير األما العام عن تنفيو قرار اامعية العامة  تحيل علما - 1 
ندا عالن إل الفعال التنفيو على تحث - 2  ندا طار إلو  (1)س  للحد من خماطر الكوارث  س 

 ؛(2)2030-2015للفرتة 
وارث ااــديــدة واحلــد من امل ــاطر القــائمــة إىل منع نشـــــــــــــــوء خمــاطر الك دعوتهيياتكرر  - 3 

طريق تنفيو تدابري متكاملة وشـــــــــاملة اقتصـــــــــادية وهيكلية وقانونية واجتماعية وصـــــــــحية وثقافية وتربوية  عن
ض لألخطار وال ـــــعف ق وجه الكوارث ومؤســـــســـــية حتول دون التعر   وماليةوبياية وتكنولوجية وســـــياســـــية 

 والتعاق منها، ومن مث تعزز القدرة على الصمود؛وحتد منها، وتعزز التلهب للتصد  هلا 
ضـرورة التصـد  لاثار االقتصـادية واالجتماعية والبياية لتغري املناخ، وتشـدد على  تؤكد - 4 

ضــرورة اختاذ إجراءات على مجيع الصــعد لتعزيز ااهود الرامية إىل بناء القدرة على الصــمود ع  ســبل منها 
يكولوجية، ولبناء القدرة على الصـــــــــــــــمود ق مواجهة الكوارث الطبيعية للحّد اإلدارة املســـــــــــــــتدامة للنظم اإل

 آثارها وتكاليفها؛ من
املعنية وســــــــــائر  وبراجمها وصــــــــــناديقها ووكاالهتاوهياات األمم املتحدة  البلدان تشييييييييجع - 5 

املؤســـــســـــات واألطراف صـــــاحبة املصـــــلحة ذات الصـــــلة على أن ت ـــــع ق اعتبارها الدور اهلام الو  تؤديه 
 وحتقيق ،التنمية املســـــــتدامة حتقيقطر الكوارث ضـــــــمن خمتلف القطاعات ق اخماملنســـــــقة للحد من  اإلدارة
جـل حتقيق الفعـاليـة ق االســـــــــــــــتجـابة الوقـايـة من الكوارث والتـلهـب هلـا من أ تعزيز بينهـا من أهـداف مجلـة

 وجهود التعاق وإعادة التلهيل والتعمري؛

على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي على االضطالع بلعمال  البلدانتشجع  - 6 
ندا ، وهي زة داخل كل قطاع وق مجيع القطاعات، وذله ق اجملاالت األربعة ذات األولوية إلطار س  مركّ 

بل التصـــد  مل اطر الكوارث من أجل إدارة خماطر الكوارث، واالســـتثمار  فهم خماطر الكوارث، وتعزيز ســـُ
__________ 

 (12) A/73/268. 

https://undocs.org/AR/A/RES/72/218
https://undocs.org/AR/A/RES/72/218
https://undocs.org/AR/A/73/268
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ق جمال احلد من خماطر الكوارث تعزيزا للقدرة على الصـــــــمود، وتعزيز التلّهب للكوارث بغية التصـــــــد  هلا 
 اء؛ق مرحلة التعاق واإلصالح وإعادة البن“ إعادة البناء بشكل أف ل”بفعالية ومن أجل 

التابعة ملنظومة األمم وال امج بالعمل الو  ت ـــــــــــــــطلع به الوكاالت والصـــــــــــــــناديق  تنوه - 7 
املتحـدة ق احلـد من خمـاطر الكوارث وخطـة عمـل األمم املتحـدة املســـــــــــــــتكملـة للحـّد من خمـاطر الكوارث 

على الوعي  أجل زيادة القدرة على مواجهتها: حنو إرســـــــــــــاء هنج متكامل إزاء التنمية املســـــــــــــتدامة يقوم من
 حتــوهياــات األمم املتحــدة ووكــاالهتــا وصـــــــــــــــنــاديقهــا وبراجمهــا ذات الصـــــــــــــــلــة و  إىل تطلــببــامل ــاطر، وإذ 

 ،املؤســســات األخرى ذات الصــلة وااهات صــاحبة املصــلحة على مواصــلة مواءمة عملها مع خطة العمل
عمل  وأطرالتقييمات القطرية املشــــــرتكة و  بامل اطر الوعي على القائمة االســــــرتاتيجية اخلطب منها بوســــــائل

وذله من أجل تعزيز التنســـيق واالتســـا  والكفاءة ق تقدمي الدعم إىل  ،األمم املتحدة للمســـاعدة اإلمنائية
املعين باحلد من خماطر  اإلداريا كبارالبلدان بشــــــلن احلد من خماطر الكوارث، مســــــرتشــــــدة ق ذله بفريق  

مود الو  أنشـــــــل  املمثل اخلاص لألما العام للحد من خماطر الكوارث، الكوارث لزيادة القدرة على الصـــــــ
 ندا ؛وفقا إلطار عمل س  

من أجل حتقيق األهداف العاملية  تعمل أنميع ااهات الفاعلة املعنية باألمر جب تهيب - 8 
ندا ق إطار  اعُتمدت اليت  ؛س 

نـ بـالتقـدم تعترف - 9  دا ، وبـلّن وضـــــــــــــــع اخلطب احملرز ق بلوأ الغـايـة ) ( من إطـار ســـــــــــــــ 
االســــرتاتيجيات الوطنية و  ،االســــرتاتيجية والســــياســــات وال امج واالســــتثمارات القائمة على الوعي بامل اطر

 املستدامة؛ التنمية لتحقيق ضرور  أمر هو ،واحمللية للحد من خماطر الكوارث
) ( من إطار ق هوا الصدد، ونظرا لقصر الوقت امل صص لبلوأ الغاية  تعترف  ي ا - 10 

، حبجم العمل املطلو  إلعداد اســـــرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث على 2020ندا  حبلول ســـــنة ســـــ  
الدول على مواصـــــــلة إعطاء األولوية لوضـــــــع اســـــــرتاتيجيات  حتوّ الصـــــــعيدين الوطين واحمللي، ومن مث فهي 

ل خــاص على وطنيــة ويليــة شـــــــــــــــــاملــة للحــد من خمــاطر الكوارث ودعم وضـــــــــــــــعهــا، مع الرتكيز بشـــــــــــــــكــ
اســـــــرتاتيجيات حتقيق التنمية  مع االســـــــرتاتيجيات هو  ةتعزيز مواءم علىاالســـــــرتاتيجيات وال امج احمللية، و 

اا ق ذله خطب التكيف الوطنية، حســب االقت ــاء،  فيها، وإدماجهاتغري املناخ  معاملســتدامة والتكيف 
وتالحظ ق هوا الصـــــدد املبادئ التوجيهية الســـــتفادة من اإلرشـــــادات العملية لدعم بلوأ الغاية ) (، امع 

 ؛“ترمجة األقوال إىل أفعال”الطوعية ذات الصلة املعنونة 
اخلســـــــــــــائر  عننشـــــــــــــاء وتعزيز قواعد بيانات وطنية إل األولوية إعطاءالدول على ث تح - 11 

 امل اطر ومتعددة شاملة تقييمات اطر الكوارث من أجل إعداد ملوإجراء تقييمات  ،النامجة عن الكوارث
اســـــــــــرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث القائمة على األدلة  لدعم احلســـــــــــبان ق املناخ تغري توّقعات تلخو

 بامل اطر؛ الوعي على القائمة والعام اخلاص القطاعااستثمارات  وتوجيه
 ،اضـــــرورة تعزيز قدرة البلدان النامية على التنفيو، وال ســـــيما أقل البلدان منو  تعيد تيكيد - 12 

والبلدان املتوســــــــــــطة  األفريقية، والبلدان الســــــــــــاحلية، غري النامية والبلدان ،والدول اازرية الصــــــــــــغرية النامية
، ويشـــــــــــــمل ذله تعباة الدعم من خالل التعاون الدوا لتوفري وســـــــــــــائل يددةالدخل اليت تواجه حتديات 

 هلو  البلدان؛التنفيو وتكثيف ااهود احمللية اا يتفق مع األولويات الوطنية 
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بلنّه ال غ  عن إقامة الشــــــراكات الفعالة واجملدية على املســــــتويا العاملي واإلقليمي  رتق - 13 
وعن مواصــــــــــــلة تعزيز التعاون الدوا، اا ق ذله الوفاء بالتزامات البلدان املتقدمة النمو فيما يتعلق بتقدمي 

 دارة فعالة؛املساعدات اإلمنائية الرمسية إلدارة خماطر الكوارث إ
 وتــدعوب املزيــد من االهتمــام، متويــل احلــد من خمــاطر الكوارث يتطلّــ  بــلنّ   ي ييييييييييييا تقر - 14 

، بالشــــراكة مع املؤســــســــات تســــتكشــــف أن إىلكل ضــــمن نطا  واليته،   وكياناهتا،منظومة األمم املتحدة 
املصــــلحة ذات الصــــلة، املالية الدولية واملصــــارف اإلمنائية اإلقليمية وســــائر املؤســــســــات واألطراف صــــاحبة 

 تطوير آليات متويل مصممة للحد من خماطر الكوارث؛ سبل
 برامج ضــــــمن االقت ــــــاء، حســــــب الكوارث، خماطر من احلد تدابري دمج على تشييييجع - 15 

 الصـــــــــــلة ذات القطاعات مجيع داخل التحتية، الب  ومتويل األطراف، واملتعددة الثنائية اإلمنائية املســــــــــــاعدة
 احل ـــــــرية، والتنمية والبياة، الطبيعية، املوارد وإدارة والزراعة، الفقر من احلد ذله ق اا املســـــــتدامة، بالتنمية

 القطاعات؛ هو  نطا  وعلى املناخ، تغري آثار مع والتكيف
احلد  وإدماجللحد من خماطر الكوارث،  يلية مواردالدول على ختصـــــــــــــــيص  تشيييييييييييجع - 16 

القطاعات ذات الصلة، وضمان أن تكون  مجيع نطا  علىت طيب املاا خماطر الكوارث ق امليزنة وال من
 التحتية الوطنية قائمة على الوعي بامل اطر، وفقاً لل طب والسياسات الوطنية؛ الب أطر التمويل وخطب 

اا للنظم اإليكولوجية الســــليمة من مســــامهة هامة ق احلد من أخطار الكوارث  عترفت - 17 
وبناء قدرة اجملتمعات احمللية على الصــــــمود، وتشــــــجع مجيع الدول وهياات األمم املتحدة وااهات الفاعلة 

مجيع  املعنية األخرى على تعزيز األخو بُنهج قائمة على النظم اإليكولوجية للحد من خماطر الكوارث على
 املستويات؛
اخلســــــــائر االقتصــــــــادية ما فتات تزداد من جراء ارتفاع عدد األصــــــــول  بلن ي ييييييا  تعترف - 18 

املعرضـــة لألخطار وقيمتها، وتشـــجع البلدان على أن  ر  تقييما مل اطر الكوارث على الب  التحتية احليوية 
 ال شــــــــرطا الكوارث خماطر تقييمات لو ع ،خماطر الكوارث لعموم اامهورتقييمات  نشــــــــرالقائمة، وتدعم 

 اســــــــــــت دام لت طيب التنظيمية األطر وتعزز واإلســــــــــــكان، التحتية بالب  املتعلقة االســــــــــــتثمارات ق عنه ييد
ندا ، إطار من)د(  الغاية إىل وصــوال االقت ــاء، حســب البناء، وقوانا األراضــي  تشــجع الصــدد هوا وق ســ 
 صادية والبياية؛واالقت االجتماعية االستثمارات ضمن الكوارث أخطار من احلد اعتبارات إدماج على البلدان

، وأن الكوارث (13)لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة أســــاســــيعنصــــر  بلن املاء لمتسييي - 19 
التحتية  والب املتصـــلة بامليا  واألخطار املتعددة األبعاد هتدد ســـالمة األرواح البشـــرية وســـبل العي  والزراعة 

 الكوارث ا اطر الوعيلل دمات األســـاســـية وتلحق أضـــرارا وخســـائر اقتصـــادية واجتماعية ضـــ مة، وأن 
اإلدارة املســـــــــتدامة واملتكاملة للموارد املائية ضـــــــــرور  لنجاح تدابري التلهب للكوارث واحلد من خماطرها  ق

، إىل إدماج مســـــــــائل إدارة األراضـــــــــي والتكيف مع آثار تغري املناخ، وتدعو مجيع البلدان، ق هوا الصـــــــــدد
وامليا ، اا ق ذله للتصــــــد  للفي ــــــانات واافاف، ضــــــمن عمليات الت طيب واإلدارة على الصــــــعيدين 

 الوطين ودون الوطين؛
والتلهب هلا واختاذ اإلجراءات املبكرة وبناء القدرة  الكوارث من الوقاية أنّ  على تشيييييدد - 20 

 االســـــــــــــــتجــابةتـدابري  منحيــو التكلفــة بكثري  منت أكثر فعــاليــة ق معظم احلـاال تكون الصـــــــــــــــمودعلى 
__________ 

 .70/1انظر القرار  (13) 

https://undocs.org/AR/A/RES/70/1
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 وإتاحة املتعددة باألخطار املبكر اإلنوار آليات توفري لزيادة إضافية جهود بول أمهية على وأي ا للطوارئ،
 املبكر، العمل إىل املبكر اإلنوار يف ـــــــــي أن ضـــــــــمان أجل من اآلليات، هو  على الدول حصـــــــــول فرص

 ااهود؛ هو  دعم على املعنيا املصلحة أصحا  مجيع وتشجع
ندا ، إلطار تنفيوها ســـــــــيا  ق تواصـــــــــل، أن على الدول تحث - 21  العمل على مجع  ســـــــــ 

البيانات ووضــــــــــع خطو  أســــــــــاو بشــــــــــلن اخلســــــــــائر احلالية، اا ق ذله فقدان ســــــــــبل العي  وغري ذله 
اخلسائر  عنعلى مجع املعلومات املصنفة  العمل ذله ق ااالسكان املت ررون،  يتكبدهااخلسائر اليت  من

 اكنا؛ هوا كان  إذا ،على األقل 2005تارخيها إىل عام  يرجع اليتالكوارث  عن النامجة
 ،(13)2030 التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام خطة تنفيو ق توا، أنالدول على  تشيييييييييييجع - 22 

أهداف وغايات اخلطة، اا  من العديد ق إليها املشـــار ،طر الكوارثاخمحلد من ا ســـللةاالهتمام الواجب مل
 املعنية الوطنية التنســــــيق اتق ذله ق اســــــتعراضــــــاهتا الوطنية الطوعية، وذله ع  ســــــبل منها إشــــــراك جه

ندا    تناولعلى أمهية  وتشدد االقت اء، حسب الوطين، االستعراض عمليات قوقت مبكر  منبإطار س 
 ق سُيعقدق مداوالت ونتائج املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة الو   املسللة هو 
احلــد من خمــاطر الكوارث ق االعتبــار عنــد تنفيــو ومراجعــة أهــداف التنميـة  مســــــــــــــــللــةوأخــو  ،2019 عــام

 ؛املقبلة الدورةعلى مدى  ،اا ق ذله خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى ،امةاملستد
 تنفيو قتشـجيعها القو  للتنسـيق واالتسـا  الفعالا، حسـب االقت ـاء،  تكرر تيكيد - 23 

وخطة عمل أدي  أبابا الصــــــــــــادرة عن املؤمتر الدوا الثالو لتمويل  2030خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام 
، وإطار (11)واتفا  باري  املعتمد ق إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــلن تغري املناخ (14)التنمية

ندا ، وكوله اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــلن تغري املناخ ، (15)، واتفاقية التنوع البيولوجي(10)ســـــــــــــــ 
قية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــــحر ق البلدان اليت تعاين من اافاف الشــــــــديد و/أو من التصــــــــحر، واتفا

، مع احرتام والية كل منها، وضــــــــرورة ذله التنســـــــيق (9)، واخلطة احل ــــــــرية ااديدة(16)أفريقيا وخباصــــــــة ق
أطر الســـــــــياســـــــــات العاملية  وحتويل الصـــــــــمود،أجل إقامة عالقات التآزر وبناء القدرة على  واالتســـــــــا  من

ا الوطين واحمللي، واحلد من خماطر الكوارث برامج متكاملة متعددة القطاعات على املســــــــــتوي املتكاملة إىل
ق خمتلف القطاعات، ومواجهة التحد  العاملي املتمثل ق الق ـــاء على الفقر جبميع أشـــكاله وأبعاد ، اا 

 ؛ق ذله الفقر املدقع
إيالء العناية الواجبة الســــتعراض التقدم احملرز على الصــــعيد العاملي  مواصــــلة على تحث - 24 

ندا ر ق تنفيو إطا كجزء من عمليات متابعتها املتكاملة واملنســـــــــــــــقة للمؤمترات ومؤمترات القمة اليت   ســـــــــــــــ 
تعقدها األمم املتحدة، اا يتوافق مع أعمال اجملل  االقتصــــــــاد  واالجتماعي واملنتدى الســــــــياســــــــي الرفيع 

ات، حســـب املســـتوى للتنمية املســـتدامة ودورات االســـتعراض الشـــامل للســـياســـات اليت  رى كل أربع ســـنو 
االقت ـاء، مع مراعاة املسـامهات املقدمة من املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث واملنتديات اإلقليمية 

ندا مرصد إطار و ودون اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث،   ؛س 
بلن احلد من خماطر الكوارث يســـــتلزم اتباع هنج متعدد األخطار واختاذ القرارات  لمتسيييي - 25 

شـــاملة تتســـم بالدراية بامل اطر، وتســـتند إىل تبادٍل ونشـــٍر مفتوحا للبيانات املصـــنفة، اا ق ذله بطريقة 
__________ 

 ، املرفق.69/313القرار  (14) 
 (15) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 
 .33480، الرقم 1954املرجع نفسه، اجمللد  (16) 
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إىل معلومات عن األخطار تكون ميســـورة ويّدثة وســـهلة الفهم وقائمة و حبســـب اان  والســـن واإلعاقة، 
تكمِّلها و  القرارات، ومت و  املســـــــــت دما من عري ـــــــــة لطائفة توفريها يتمعلى العلوم وغري حســـــــــاســـــــــة 

تقليدية، وق هوا الصـــدد، تشـــجع الدول على البدء، أو حســـب االقت ـــاء، على مواصـــلة تعزيز العارف امل
املتصــــــــــلة باحلد من خماطر الكوارث،  الغايات مجع بيانات عن اخلســــــــــائر النامجة عن الكوارث، وغريها من

صــــــــائص ذات األمهية ق الســــــــياقات تكون مصــــــــنفًة حســــــــب نوع اان  والســــــــن واإلعاقة وغريها من اخل
 ندا ؛الوطنية، ق إطار اإلبالأ عن إطار س  

 اآللية اســتعمال على الدول وتشــجع ندا ،بانطال  العمل بآلية رصــد إطار ســ   ترحب - 26 
ندا  إطار غايات بلوأ ق احملرز التقدم عن لإلبالأ اإللكرتونية العاملية وأهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة  ســـــــــــــــ 

 تنريعن التقدم احملرز  شـاملة عامةا اطر الكوارث، وذله بغية توفري مجلة أمور من بينها حملة  الصـلة ذات
 عقدمداوالت ونتائج املنتدى الســـــــــــياســـــــــــي الرفيع املســـــــــــتوى للتنمية املســـــــــــتدامة الو  ســـــــــــيُ  أمام الســـــــــــبيل

 جنيف ق ســـــــــــُتعقد اليت ،لمنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارثل الســـــــــــادســـــــــــة والدورة 2019 عام ق
حتقيق االتســـــــــــــــــــا   أجـــــل من ااـــــار  العمـــــل وتالحظ ،2019أيـــــار/مـــــايو  17إىل  13من  الفرتة ق
مع تغري املناخ واالســــــــــرتاتيجيات الوطنية للحد من خماطر الكوارث،  للتكّيف الوطنية االســــــــــرتاتيجيات با

 ؛فلتكيّ ا جمال قندا  واألهداف واملؤشرات الوطنية إطار س   غاياتوكوله مؤشرات 
اجملل  االقتصـــــــــــاد  واالجتماعي لإلطار االســـــــــــرتاتيجي بشــــــــــلن  بإقرار ترحب  ي ييييييييا - 27 

 ؛(17)املعلومات واخلدمات ااغرافية املكانية املتعلقة بالكوارث
مؤشــرات موحدة وجمموعات بيانات مشــرتكة لقياو الغايات  وضــعأن  تؤكد من جديد - 28 

 1د من خماطر الكوارث ضــــــــمن أهداف التنمية املســــــــتدامة ندا  والغايات املتصــــــــلة باحلالعاملية إلطار ســــــــ  
هو مســامهة هامة ق ضــمان التماســه واادوى واالتســا  ق التنفيو ومجع البيانات وإعداد  13و  11 و

 ســـــيما وال قدراهتا، بناء ق النامية البلدان ملســـــاعدة األولوية إعطاء بلمهية الصـــــدد هوا ق وتســـــّلمالتقارير، 
أقل البلدان منوا، والدول اازرية الصغرية النامية، والبلدان النامية غري الساحلية، والبلدان األفريقية، وكوله 

 ؛خاصةالبلدان املتوسطة الدخل اليت تواجه حتديات 
حجم قدرة البلدان النامية على القيام على حنو فعال بتعزيز وتنفيو سياسات  لنب لمتس - 29 

 زيادة ميكنحد من خماطر الكوارث ق ســـــــــــيا  وروف وقدرات كل بلد من هو  البلدان، وتدابري وطنية لل
 من خالل توفري التعاون الدوا املستدام؛ تعزيز 

 واالســــــــرتاتيجيات والســــــــياســــــــات القدرات لتطوير األولوية إعطاء بلمهية ي ييييييا  لمتسيييييي - 30 
 أصـــحا  مجيع اشـــاركة وذله والوطين، احمللي الصـــعيدين على الكوارث خماطر من باحلد املتعلقة واخلطب
 الوطنية؛ والتشريعات للممارسات وفقا املعنيا، املصلحة

احلكومات  با مشرتكة هاطر اخمسؤولية عن منع الكوارث واحلد من املبلن  كذل  لمست - 31 
 صـــــــاحبة ااهات بلن وتســـــــّلم، دولة كلعلى عاتق   باألســـــــاوتقع  أهنا رغم ا،املعني املصـــــــلحة وأصـــــــحا 
اا فيها اجملموعات الرئيســـــــية وال ملانات واجملتمع  ااهات، من وغريها الدول غري من الصـــــــلة ذات املصـــــــلحة

 الوطنية للحد من نتدياتاملدين واحلركة الدولية للهالل األمحر والصـــــــليب األمحر واملنظمات غري احلكومية وامل
واثلو احلكومات احمللية واملؤســســات العلمية والقطاع  ندا طر الكوارث ومراكز التنســيق اخلاصــة بإطار ســ  اخم

__________ 

 ، املرفق.2018/14قرار اجملل  االقتصاد  واالجتماعي  (17) 
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 املؤســســاتاملعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة و وال امج ؤســســات والوكاالت والصــناديق املوكوله  ،اخلاص
 وفقا الدول، مســـــــــــاعدة ق مســـــــــــاعدة كلطراف  هاما دورا تؤد املنظمات احلكومية الدولية املعنية األخرى، و 

ندا  إطار تنفيو على الوطنية، واألنظمة قواناوال للســـــــــياســـــــــات والوطين واإلقليمي  احملليعلى الصـــــــــعد  ســـــــــ 
والعاملي، وبلّن احلاجة تدعو إىل بول املزيد من ااهود حلشد شراكات أصحا  املصلحة املتعددين من أجل 

 احلد من خماطر الكوارث، وفقاً لل طب والسياسات الوطنية؛
تشـــــــــــــــرين  13نو  بــــاليوم الــــدوا للحــــد من الكوارث ق بــــاالحتفــــال الســـــــــــــــ ترحيييب - 32 

شـــــــــجع مجيع الدول تتشـــــــــرين الثاين/نوفم ، و  5ســـــــــونامي ق ت لمواجاألول/أكتوبر واليوم العاملي للتوعية ب
 الوعياليوما من أجل زيادة  هبوين االحتفالوهياات األمم املتحدة وااهات الفاعلة املعنية األخرى على 

اليوم الدوا  ليصــــــــــــب اليوم الدوا للحد من الكوارث  اســــــــــــم تغيريحلد من خماطر الكوارث، وتقرر با العام
 للحد من خماطر الكوارث؛

شــــــــــاركة الكاملة واملتســــــــــاوية والفعالة والدور القياد  املاحلكومات على تعزيز  تشيييييييجع - 33 
عتبارات اانسانية وشاملة للمرأة واألش اص ذو  اإلعاقة ق تصميم سياسات وخطب وبرامج مراعية لال

م ق هوا الصدد ملسائل اإلعاقة للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا وتوفري املوارد الالزمة هلا وتنفيوها، وتسلّ 
 ســائر لتزايد فقدان ســبل العي ، وحل لول لل طر،بلن النســاء والفتيات يتعّرضــن على حنو غري متناســب 

ا، وبلن الكوارث وما تتسـبب به من تعّطل ق الشـبكات ونظم الدعم ق أعقاهبو ق األرواح أثناء الكوارث 
 األش اص ذو  اإلعاقة وأسرهم؛ قاملادية واالجتماعية واالقتصادية والبياية، تؤثر بشكل غري متناسب 

 باألشــــــــــــ اص املتعلقة واملنظوراتنظور اانســــــــــــاين املعلى أمهية تعميم مراعاة  تشيييييييييدد - 34 
واحلـد من أوجه  الصـــــــــــــــمودطر الكوارث بغيــة تعزيز قـدرة اجملتمعــات احملليــة على اخمــق إدارة  اإلعـاقـة ذو 

للمرأة  تاالشــــامل واملســــامهةال ــــعف االجتماعية إزاء الكوارث، وتســــّلم ق هوا الصــــدد ب ــــرورة املشــــاركة 
 با الش دور عن ف ال ،واألطفال واملسنا واألش اص ذو  اإلعاقة والشعو  األصلية واجملتمعات احمللية

واألوســــــــــــــا  األكادميية والكيانات والشــــــــــــــبكات العلمية والبحثية  احمللية واجملتمعات واملهاجرين واملتطوعا
األعمال والرابطات املهنية ومؤســـــــــــســـــــــــات متويل القطاع اخلاص ووســـــــــــائب اإلعالم ق مجيع احملافل  دوائرو 

ندا  إلطار طبقا ،طر الكوارثاخموالعمليات املتعلقة باحلد من   ؛س 
من النظم املعنية اواجهة الكوارث وإدارة  تقت ـــــــــــــــيبلّن األخطار البيولوجية  لمتسييييييييييي - 35 

 الصــــــحية اهلياكل وبلنّ  املبّكر، واإلنوار واملراقبة امل اطر تقييم جماالت قامل اطر الصــــــحية التنســــــيق بقوة 
 (18)(2005) لدوليةا الصــــــــــحية اللوائ  تنفيو على القادرة املعززة الصــــــــــحية والنظم الصــــــــــمود على القادرة

من األمور اليت حتّد من خماطر الكوارث عموما وتبين القدرة  هي ةوتطوير جُممل قدرات األنظمة الصـــــــــــــــحي
 مواجهتها؛ ق الصمودعلى 

حلكومة سويسرا على است افتها الدورة السادسة القادمة للمنتدى  تقديرها عن تعرب - 36 
، اليت ســـــــــــــــُتنظ م 2019أيار/مايو  17إىل  13العاملي للحد من خماطر الكوارث ق جنيف، ق الفرتة من 

 القطاعات مجيع من املشاركة على وُتشجِّع ،باالشرتاك مع مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث
 ومناقشـــــــــة لتقييم يفال بوصـــــــــفه العاملي املنتدى أمهية تلكيد وتعيد اكن، مســـــــــتوى أعلى وعلى والوزارات

ندا  إطار تنفيو ق احملرز التقدم  والتنميةوتعزيز التنســـــــــيق فيما با أنشـــــــــطة احلد من خماطر الكوارث  ســـــــــ 

__________ 

 .، املرفق3-58، القرار WHA58/2005/REC/1منظمة الصحة العاملية، الوثيقة  (18) 

https://undocs.org/ar/WHA58/2005/REC/1
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بنتائج املنتدى  ملّ اا ق ذله التمويل، وتســــــــــــــ ،من آثار تغري املناخ والتكّيف معها والت فيف املســــــــــــــتدامة
 ؛العاملي كمسامهة ق املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة

حلكومات أرمينيا وإيطاليا وتون  وفيجي وكولومبيا ومنغوليا  تقديرها عن  ي ييييييا تعرب - 37 
اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث، املنظ مة باالشــرتاك  لمنتدياتل ،2018، ق عام كجهات مســت ــيفة

 للتعاون مهمة آليات متثل املنتديات تله بلن وتسّلم ،مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث مع
ندا  إطار تنفيو ق  املنتدى ق كمســــــــامهات  بنتائجها أي ــــــــا وتعرتف احملرز، التقدم ومناقشــــــــة ولتقييم ســــــــ 

 املستدامة؛ بالتنمية املعين املستوى الرفيع السياسي
أن التعاون الدوا من أجل احلد من خماطر الكوارث يشـــــــــــــــمل جمموعة  تؤكد مجددا - 38 

 ،ق دعم جهود البلدان النامية للحد من خماطر الكوارث احامس اعنصـــــــــــر  ويشـــــــــــكلمتنوعة من املصـــــــــــادر 
وتشـــــــــــــــجع الـدول على تعزيز تبـادل وتقـاســـــــــــــــم املعلومـات دوليـا وإقليميـا، اـا ق ذلـه من خالل التعـاون 

وإنشـــــــــــــــاء مراكز إلدارة  ،الشـــــــــــــــمال واانو  الو  يكمِّله التعاون با بلدان اانو  والتعاون الثالثي با
جمال  ق والتكنولوجية لميةالعالبحوث  ق األمهيةامل اطر والربب الشــبكي بينها، وتشــجيع التعاون احلاســم 

 ، وحتسا آليات التنسيق الدوا ملواجهة الكوارث الطبيعية الك ى؛الكوارث احلد من
األمم  ملنظومة التابعة وال امج والصـــــــناديق الوكاالت به تقوم الو  العملبلمهية  لمسيييييت - 39 

خدمات  ق الكبرية وبالزيادة طر الكوارث،اخماملتحدة وغريها من املؤســـــــــــــســـــــــــــات املعنية ق جمال احلد من 
ميكن و  وكافيةمكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث وباحلاجة إىل توفري ما يلزم من موارد ثابتة 

 علىالدول األع ــــــاء  الصــــــدد هوا ق وتشــــــجع ،ندا الوقت املناســــــب لدعم تنفيو إطار ســــــ   قالتنبؤ هبا 
 ملكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث؛ الت عات زيادة أو تقدمي النظر ق

باســـــــــتمرار أمهية التمويل الطوعي، وحتو ااهات املاحنة القائمة وااديدة على  لمتسييييييي - 40 
التمويل الكاق لصــــــندو  األمم املتحدة االســــــتاماين للحد من الكوارث وأن تزيد من املســــــامهات  توفر أن

نـــدا إطــار  لتنفيـــو دعمـــااملــاليـــة املقـــدمــة لــه حيثمـــا أمكن،  ق ذلــه من خالل املســـــــــــــــــامهــات  اــا، ســـــــــــــــ 
 ؛أمكن إذا السنوات واملتعددة ، صصةامل غري

مجيع ااهات صــــــاحبة املصــــــلحة املعنية على التعاون مع القطاع اخلاص لتعزيز  تشييييجع - 41 
 من خالل إدماج وذله بداخلها، تعمل اليت واجملتمعات هي ،قدرة املؤســــــــســــــــات التجارية على الصــــــــمود

 وعلى ،خماطر الكوارث ضــمن اارســاهتا اإلدارية وتيســري االســتثمارات اخلاصــة ق احلد من خماطر الكوارث
 ؛بامل اطر الوعي على القائمة اخلاصة االستثمارات تشجيع

 القدرة لبناء واحمللية الوطنية واملعارف والنظم املهارات ق االســـتثمار أنمن جديد  تؤكد - 42 
من خطر التشــّرد ق ســيا   واحلدّ  األرواح، حفظ ق ســيســاهم هلا والتلهب الكوارث وجه ق الصــمود على

واحملافظة على مكاســـــب التنمية، وتشـــــجع ق هوا الصـــــدد على إ اد ســــبل  التكاليف، وخفضالكوارث، 
إىل التوقعات وآليات التلما ضـــــــــــــد خماطر الكوارث، من أجل زيادة  ةالتمويل املســـــــــــــتندهنج  مثلمبتكرة، 

 الكوارث؛ بوقوع موثوقة توقعات هناك تكون وذله قبل أن األع اء، للدول واردامل توافر
على أمهية تشـــــــــــــــجيع إدماج التثقيف بلخطار الكوارث، اا ق ذله الوقاية  تشييييييييييييدد - 43 

الكوارث والت فيف منها والتلهب هلا والتصـــــــــــــــد  هلا والتعاق منها وإعادة التلهيل بعدها، ق نظم  من
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الرمسي وغري الرمسي، وكوله ق مناهج الرتبية الوطنية على مجيع املســـــــــــتويات التعليمية، وق التعليم التعليم 
 والتدريب املهنيا؛

اؤســـســـات منظومة األمم املتحدة املعنية، كل ق إطار واليته وموارد ، أن تكفل  تهيب - 44 
 عدم ترك أ  فرد أو بلد خلف الركب ق تنفيو هوا القرار؛

عن  والسبعا تقريرا الرابعةإىل األما العام أن يقدم إىل اامعية العامة ق دورهتا  طلبت - 45 
والســــــبعا البند الفرعي املعنون  الرابعةتقرر أن تدرج ق جدول األعمال املؤقت لدورهتا و  ،تنفيو هوا القرار

 مل يـُّتفق على خالف ذله. ما ،“التنمية املستدامة”، ق إطار البند املعنون “احلد من خماطر الكوارث”
 

 62االسة العامة 
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