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 - 218/72الح ّد من مخاطر الكوارث
إن الجمعية العامة،
األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــم  2016وإىل مجيع القرارات
إذ تش ي ي ي ييير إىل قرراها  226/71املؤرخ  21كانون ّ
السابقة ذات الصلة،
وإذ تشي ي ي ي ييير أيضي ي ي ي ييا إىل إعالن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا ( )1وإطار سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا للحد من خماطر الكوارث للفرتة
،)2(2030-2015
وإذ تشييير كذلك إىل إعالن ريو بش ــان البيوة والتنمية( ،)3وجدول أعمال القرن  ،)4(21وبرنامج
مواص ــلة تنفيد جدول أعمال القرن  ،)5(21وإعالن جوهانسـ ـ ش بش ــان التنمية املس ــتدامة( ،)6وخطة تنفيد
نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة (خطة جوهانسـ ش للتنفيد)( ،)7وإذ تعيد تاكيد الوثيقة اخلتامية
_________________

( )1القرار  ،283/69املرفق األول.
( )2املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
( )3تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيوة والتنمية ،ريو د جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992اجمللد األول ،القرارات اليت
اختدها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفق األول.
( )4املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
( )5القرار دإ ،2/19-املرفق.
( )6تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـ ــتدامة ،جوهانسـ ـ ش ،جنو أفريقيا 26 ،آ /أغسـ ــط  4 -أيلول/سـ ــبتم 2002
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفصل األول ،القرار  ،1املرفق.
( )7املرجع نفسه ،القرار  ،2املرفق.
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ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة املعنونة ”املســتقبل الد نصــبو إليه“( ،)8وال ســيما القرارات املتصــلة
باحلد من خماطر الكوارث،
وإذ تؤكد من جديد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبتم  ،2015املعنون ”حتويل عاملنا:
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الد اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغايات العاملية الشاملة
والبعيدة املدى املتعلقة بالتنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،اليت تركز على الناس وتفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إىل التحول ،وإذ تعيد تاكيد
التزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيد اخلطة بالكامل حبلول عام  ،2030وإدراكها أن القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على
الفقر جبميع صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور وأبعاد  ،ا يف ذلك الفقر املدقع ،هو أك حتد يواجهه العامل وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال غىن عنه
لتحقيق التنمية املس ــتدامة ،والتزامها بتحقيق التنمية املس ــتدامة بابعادها الثالثة  -االقتص ــاد واالجتماعي
والبيوي  -على حنو متوازن ومتكامل ،وباالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية
لأللفية والسعي إىل استكمال ما مل يُن ّفد من تلك األهداف،

وإذ تؤكد من جديد أيض ي ي ييا قرارها  313/69املؤرخ  27متوز/يوليه  2015بشـ ـ ـ ـ ــان خطة عمل
أدي أبابا الص ـ ــادرة عن املؤمتر الدوا الثالو لتمويل التنمية ،اليت تش ـ ــكل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية
وتدعمها وتكملُها وتساعد على توضيح سياق غاياهتا املتصلة بوسائل التنفيد من
املستدامة لعام ،2030
ُ
خالل س ــياس ــات وإجراءات عملية ،وإذ تعيد تاكيد االلتزام الس ــياس ــي القو بالتص ــد لتحد التمويل
بروح من الشـ ـ ـ ـ ـراكة والتض ـ ـ ـ ــامن على
وهتيوة بيوة مؤاتية على مجيع املس ـ ـ ـ ــتويات لتحقيق التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامةٍ ،
الصعيد العاملي،
وإذ ترحب باخلطة احلض ـ ـ ـ ـرية ايتديدة اليت ه اعتمادها يف مؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسـ ـ ـ ــكان
والتنمية احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة (املوئل الثالو) ،الد ُعقد يف كيتو ،إكوادور ،يف الفرتة من  17إىل 20
تشرين األول/أكتوبر ،)9(2016
وإذ تس ي ي ي ي ّم باحلاجة إىل هنج وقائي أوس ـ ـ ـ ـ ــع نطاقا وأكثر تركيزا على الناس إزاء خماطر الكوارث،
وضـرورة أن تكون اارسـات احلد من خماطر الكوارث اارسـات تتصـدى ملخاطر متعددة وتتوالها قطاعات
متعددة وأن تكون شاملة ومتيسرة لكي تكون ذات كفاءة وفعالية،
وإذ تكرر تأكيد ما جاء يف إطار س ـ ـندا للحد من خماطر الكوارث من دعوة إىل احل ّد بش ـ ــكل
كبري من خماطر الكوارث واخلس ـ ـ ــائر يف األرواح وس ـ ـ ــبل املعيش ـ ـ ــة والص ـ ـ ــحة واألص ـ ـ ــول االقتص ـ ـ ــادية واملادية
واالجتماعية والثقافية والبيوية لألشخاص واألعمال التجارية واجملتمعات احمللية والبلدان،
وإذ تعرب عن بالغ ق قها من عدد الكوارث وزيادة تواترها وحجمها وتفاقم أثرها يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
احلالية والســنوات األخرية ،وما أدى إليه ذلك من خســائر فادحة يف األرواح وتشــرد وعواقب ســلبية طويلة
األمد على كل من الصـ ـ ــعيد االقتصـ ـ ــاد واالجتماعي والبيوي بالنسـ ـ ــبة للمجتمعات القليلة املنعة يف مجيع
أحناء العامل ،األمر الد يعرقل حتقيق تنميتها املستدامة ،وخباصة لدى البلدان النامية،
وإذ تدرك أمهية تعزيز الســياســات والتخطي وذلك من أجل بناء القدرة على التحمل واحلد من
خماطر التشرد يف سياق الكوارث ،ا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود،
_________________

( )8القرار  ،288/66املرفق.
( )9القرار  ،256/71املرفق.
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وإذ تالحظ انعقاد املؤمتر الدوا املعين بتنفيد ايتوانب الصحية من إطار سندا للحد من خماطر
الكوارث للفرتة  ،2030-2015الــد ُعقــد يف بــانكو يومي  10و  11آذار/مــارس  2016واعتمــد
مبادئ بانكو بشــان تنفيد ايتوانب الصــحية من إطار ســندا كمســامهة يف إطار ســندا من أجل إقامة
نُظم صحية قادرة على الصمود،
وإذ تشير إىل خطة األمم املتحدة االسـرتاتيجية للغابات للفرتة  ،)10(2030-2017وإذ تســلم
بان الغابات توفر خدمات أسـ ــاسـ ــية للنظم اإليكولوجية ،مثل اخلشـ ــب والغداء والوقود والعلن واملنتجات
غري اخلشبية واملاوى ،وتسهم يف حفظ الرتبة وامليا واهلواء النقي ،وبان الغابات حتول دون تدهور األراضي
والتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر ،وحت ّد من خطر حدوث الفيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانات واالهنيارات األرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية واالهنيارات الثلجية وايتفاف
والعواصن الغبارية والعواصن الرملية وغريها من الكوارث الطبيعية،

وإذ تسي ي ي ي ي ي ّم با ّن تغري املناخ هو من العوامل الكامنة وراء خماطر الكوارث ،وبا ّن اآلثار الوخيمة
لتغري املناخ ،باعتبارها عوامل مسـ ـ ــاعدة على تدهور البيوة واشـ ـ ــتداد الظواهر ايتوية ،قد تسـ ـ ــهم إىل جانب
تنو يف هدا الص ـ ــدد بالنتائج املتفق عليها دوليا
عوامل أخرى يف نزوح الس ـ ــكان الناجم عن الكوارث ،وإذ ّ
ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري املناخ،
وإذ ترحب باتفاق باري ( )11وببدء نفاذ يف وقت مبكر ،وإذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع كل األطراف يف هدا
()12
االتفاق على تنفيد بش ـ ــكل كامل ،وكل األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ـ ــان تغري املناخ
اليت مل تودع بعد صكو التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها ،حسب االقت ضاء،
على أن تفعل ذلك يف أقر وقت اكن،
وإذ تعيد التأكيد على ما يكتس ـ ـ ـ ـ ـ ــيه تعزيز التعاون الدوا ملواجهة الكوارث واألخطار املتص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
بالطق  ،ا يف ذلك ظاهرة النينيو واآلثار الس ـ ـ ــلبية لتغري املناخ ،من أمهية يف تقدير ومنع حدوث أضـ ـ ـ ـرار
جس ـ ـ ـ ــيمة ويف ض ـ ـ ـ ــمان أن يتوفّر يف الوقت املناس ـ ـ ـ ــب قدر كاف من اإلغاثة واإلجراءات املبكرة واالهتمام
تقر يف هدا الص ـ ـ ــدد
بالس ـ ـ ــكان املتض ـ ـ ــررين لتعزيز قدرهتم على مواجهة آثار تلك الكوارث واألخطار ،وإذ ّ
بنهج مس ـ ـ ــتندة إىل التوقعات إزاء التمويل
بامهية وض ـ ـ ــع اس ـ ـ ـرتاتيجيات قائمة على الوعي باملخاطر واألخد ُ
منسقة لإلندار املبكر باألخطار املتعددة،
وتطوير نظم ّ
وإذ تسي ي ي ّم بانه يلزم إيالء البلدان النامية املعرضـ ـ ــة للكوارث ،وال سـ ـ ــيما أقل البلدان منوا والدول
ايتزرية الصـ ــغرية النامية والبلدان النامية غري السـ ــاحلية والبلدان األفريقية ،وكدلك البلدان املتوسـ ــطة الدخل
اليت تواجه حتديات خاصة ،عناية خاصة بالنظر إىل ارتفاع مستويات الضعن واملخاطر لديها ،واليت غالبا
ما تتجاوز بكثري قدرهتا على التاهب للكوارث والتص ـ ـ ــد هلا والتعايف منها ،وإذ تس ـ ـ ــلم أيض ـ ـ ــا بانه ينبغي
إيالء اهتمام ااثل وتقدمي مساعدة مالئمة إىل البلدان األخرى ذات اخلصائص احملددة واملعرضة للكوارث،
كالبلدان األرخبيلية ،وكدلك البلدان ذات السواحل املمتدة،

_________________

( )10انظر القرار .285/71
( )11اعتُمد وجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري املناخ ،يف الوثيقة  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر /1م أ.21 -
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 )12
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وإذ تشير إىل االحتفال باليوم العاملي للتوعية بامواج تسونامي يف  5تشرين الثاين/نوفم ،2017
الد أقرته ايتمعية العامة يف قرارها  203/70املؤرخ  22كانون األول/ديسم ،2015
وإذ تس ي ي ي ّم بإنشـ ـ ـ ــاء مركز آسـ ـ ـ ــيا واحملي اهلادئ لتطوير إدارة املعلومات املتعلقة بالكوارث الد
تس ـ ـ ــتض ـ ـ ــيفه مجهورية إيران اإلس ـ ـ ــالمية باعتبار مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة إقليمية تابعة للجنة األمم املتحدة االقتص ـ ـ ــادية
واالجتماعية آلسيا واحملي اهلادئ،
وإذ تكرر تأكيد التع ّهـد بعـدم تر أ أحـد خلن الركـب ،وإذ تعيـد تـاكيـد إدراكهـا بـان كرامة
اإلنس ـ ـ ــان أمر أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ورغبتها يف أن ترى أهداف التنمية املس ـ ـ ــتدامة وغاياهتا تتحقق ملا فيه منفعة مجيع
األمم والش ـ ــعو وش ـ ـ ـرائح اجملتمع كافة ،وإذ دد التزامها بالس ـ ــعي للوص ـ ــول أوال إىل من هم أش ـ ــد ختلفا
عن الركب،
وإذ ت تزم من جديد بكفالة أال يتخلن أ بلد أو أحد عن الركب ،وبرتكيز جهودنا حيو تكون
التحديات أك ما تكون ،ا يف ذلك بكفالة إدماج أولوك الدين هم أكثر ختلفا عن الركب ومشاركتهم،
-1

تحيط ع ما بتقرير األمني العام عن تنفيد قرار ايتمعية العامة )13(226/71؛

 - 2تحث على التنفيد الفعال إلعالن سندا ( )1وإلطار سندا للحد من خماطر الكوارث
للفرتة )2(2030-2015؛
 - 3تكرر دعوتهييا إىل منع نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء خمــاطر الكوارث ايتــديــدة واحلــد من املخــاطر القــائمــة
عن طريق تنفيد تدابري متكاملة وشـ ـ ـ ــاملة اقتصـ ـ ـ ــادية وهيكلية وقانونية واجتماعية وصـ ـ ـ ــحية وثقافية وتربوية
وبيوية وتكنولوجية وس ـ ــياس ـ ــية ومالية ومؤس ـ ـس ـ ــية حتول دون التعرض لألخطار والض ـ ــعن يف وجه الكوارث
وحتد منها ،وتعزز التاهب للتصد هلا والتعايف منها ،ومن مث تعزز القدرة على الصمود؛
وتشجع
 - 4تشدد على أمهية مواصلة النظر املوضوعي يف مسالة احلد من خماطر الكوارثّ ،
البلدان وهيوات األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها وص ــناديقها املعنية وس ــائر املؤسـ ـس ــات واألطراف ص ــاحبة
املصــلحة ذات الصــلة على أن تضــع يف اعتبارها الدور اهلام الد تؤديه األنشــطة املنســقة للحد من خماطر
الكوارث يف حتقيق التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة  ،وحتقيق مجلــة أهــداف من بينهــا تعزيز فعــاليــة جهود اإلغــاثــة يف
حاالت الكوارث؛
 - 5تشييج الدول على الصــعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي على االضــطالع باعمال
مركزة داخل كل قطاع ويف مجيع القطاعات ،وذلك يف اجملاالت األربعة ذات األولوية إلطار ســندا  ،وهي
فهم خماطر الكوارث ،وتعزيز ُس ـبل التص ــد ملخاطر الكوارث من أجل إدارة خماطر الكوارث ،واالس ــتثمار
لتاهب للكوارث بغية التصـ ـ ــد هلا
يف جمال احلد من خماطر الكوارث تعزيزا للقدرة على الصـ ـ ــمود ،وتعزيز ا ّ
بفعالية ومن أجل ”إعادة البناء بشكل أفضل“ يف مرحلة التعايف واإلصالح وإعادة البناء؛
 - 6تنوه بالعمل الد تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به الوكاالت وال امج والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناديق التابعة ملنظومة األمم
املتحدة يف احلد من خماطر الكوارث وخطة عمل األمم املتحدة املس ـ ـ ـ ــتكملة للح ّد من خماطر الكوارث من
أجـل زيـادة القـدرة على مواجهتهـا :حنو إرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هنج متكـامـل إزاء التنميـة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة يقوم على الوعي
_________________
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باملخاطر ،وإذ تشجع هيوات األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واملؤسسات األخرى
ذات الصـ ـ ـ ــلة وايتهات صـ ـ ـ ــاحبة املصـ ـ ـ ــلحة على مواصـ ـ ـ ــلة مواءمة عملها مع خطة العمل لتعزيز التنسـ ـ ـ ــيق
واالتسـاق والكفاءة يف تقدمي الدعم إىل البلدان بشـان احلد من خماطر الكوارث ،مسـرتشـدة يف ذلك بفريق
كبار اإلداريني املعين باحلد من خماطر الكوارث لزيادة القدرة على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــمود الد أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــا املمثل اخلاص
لألمني العام للحد من خماطر الكوارث ،وفقا إلطار عمل سندا ؛
 - 7تهيب جبميع ايتهات الفاعلة املعنية باألمر أن تعمل من أجل حتقيق األهداف العاملية
اليت اعتُمدت يف إطار سندا ؛
-8

تعترف بالتقدم احملرز يف بلوش الغاية (هـ) من إطار سندا ؛

 - 9تعترف أيضا يف هدا الصدد ،ونظرا لقصر الوقت املخصص لبلوش الغاية (هـ ـ) من إطار
س ـ ــندا حبلول س ـ ــنة  ،2020حبجم العمل املطلو إلعداد اسـ ـ ـرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث على
الص ــعيدين الوطين واحمللي ،ومن مث فهي تش ــجع الدول على مواص ــلة إعطاء األولوية لوض ــع اس ـ ـرتاتيجيات
وطنية وحملية شــاملة للحد من خماطر الكوارث ودعم وضــعها ،وتعزيز أوجه الت زر مع الســياســات واخلط
الوطنية القائمة ،ا يف ذلك اخلط الوطنية للتكين مع تغري املناخ ،حيثما كان ذلك مناس ـ ـ ـ ـ ــبا ،وإنش ـ ـ ـ ـ ــاء
وتعزيز قواعد بيانات اخلسـ ـ ـ ــائر احمللية النامجة عن الكوارث ،ومناذج املخاطر والقدرات املتاحة ،فضـ ـ ـ ــال عن
إجراء تقييمات للمخاطر ،وتعيد تاكيد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تعزيز قدرة البلدان النامية على التنفيد ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما أقل
البلدان منوا ،والدول ايتزرية الص ـ ـ ـ ــغرية النامية ،والبلدان النامية غري الس ـ ـ ـ ــاحلية ،والبلدان األفريقية ،والبلدان
املتوسـ ـ ـ ــطة الدخل اليت تواجه حتديات حمددة ،ويشـ ـ ـ ــمل ذلك تعبوة الدعم من خالل التعاون الدوا لتوفري
وسائل التنفيد وتكثين ايتهود احمللية ا يتفق مع األولويات الوطنية هلد البلدان؛
 - 10تشي ييج على دمج تدابري احلد من خماطر الكوارث ،حس ـ ــب االقتض ـ ــاء ،ض ـ ــمن برامج
املســاعدة اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف داخل مجيع القطاعات ذات الصــلة بالتنمية املســتدامة ،ا يف
ذلك احلد من الفقر والزراعة ،وإدارة املوارد الطبيعية ،والبيوة ،والتنمية احلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية ،والتكين مع آثار تغري
املناخ ،وعلى نطاق هد القطاعات؛
 - 11تعترف ا للنظم اإليكولوجية الس ــليمة من مس ــامهة هامة يف احلد من أخطار الكوارث
وبناء قدرة اجملتمعات احمللية على الص ـ ــمود ،وتش ـ ــجع مجيع الدول وهيوات األمم املتحدة وايتهات الفاعلة
املعنيــة األخرى على تعزيز األخــد بنُهج قــائمــة على النظم اإليكولوجيــة للحــد من خمــاطر الكوارث على
مجيع املستويات؛
 - 12تعترف أيضي ييا بان اخلس ـ ــائر االقتص ـ ــادية ما فتوت تزداد من جراء ارتفاع عدد األص ـ ــول
املعرض ـ ـ ــة لألخطار وقيمتها ،وتش ـ ـ ــجع البلدان على أن ر تقييما ملخاطر الكوارث على البنيات التحتية
احليوية القائمة ،وأن عل تقييمات خماطر الكوارث ش ـ ــرطا ال حميد عنه يف االس ـ ــتثمارات املتعلقة بالبنيات
التحتية واإلسـ ـ ـ ـ ـ ــكان ،وأن تعزز األطر التنظيمية لتخطي اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي وقوانني البناء ،حس ـ ـ ـ ـ ــب
االقتضــاء ،وصــوال إىل الغاية (د) من إطار س ـندا  ،ويف هدا الصــدد تشــجع البلدان على إدماج اعتبارات
احلد من أخطار الكوارث ضمن االستثمارات االجتماعية واالقتصادية والبيوية؛
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 - 13تسي ي ّم بان املاء عنص ــر أس ــاس ــي لتحقيق أهداف التنمية املس ــتدامة( ،)14وأن الكوارث
املتصـ ـ ـ ــلة بامليا واألخطار املتعددة األبعاد هتدد سـ ـ ـ ــالمة األرواح البش ـ ـ ـ ـرية وسـ ـ ـ ــبل العي والزراعة والبنيات
التحتية للخدمات األســاســية وتلحق أض ـرارا وخســائر اقتصــادية واجتماعية ضــخمة ،وأن اإلدارة املســتدامة
واملتكاملة للموارد املائية ض ـ ــرورية لنجاح تدابري التاهب للكوارث واحلد من خماطرها والتكين مع آثار تغري
املناخ ،وتدعو مجيع البلدان ،يف هدا الصدد ،إىل إدماج مسائل إدارة األراضي وامليا  ،ا يف ذلك للتصد
للفيضانات وايتفاف ،ضمن عمليات التخطي واإلدارة على الصعيدين الوطين ودون الوطين؛
 - 14تشييدد على أن الوقاية من الكوارث واحلد من خماطرها يعودان بفوائد هائلة ويســاعدان
يف احلد بش ــكل كبري من تكالين اإلجراءات املتخدة يف أعقا الكوارث ،وأن بدل جهود إض ــافية لزيادة
توفري آليــات اإلنــدار املبكر بــاألخطــار املتعــددة وقــدرة الــدول على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفــادة منهــا ،أمر مهم لكفــالــة
أن يفضـ ـ ـ ــي اإلندار املبكر إىل العمل املبكر ،وتشـ ـ ـ ــجع مجيع أصـ ـ ـ ــحا املصـ ـ ـ ــلحة املعنيني على دعم هد
ايتهود؛
 - 15تحث الدول على أن تواص ـ ـ ـ ــل ،يف س ـ ـ ـ ــياق تنفيدها إلطار س ـ ـ ـ ــندا  ،العمل على مجع
البيانات ووضع خطو أساس بشان اخلسائر احلالية ،ا يف ذلك العمل ،إذا أمكن ،على مجع املعلومات
املصنفة عن اخلسائر النامجة عن الكوارث اليت يرجع تارخيها إىل عام  2005على األقل؛
 - 16تشييج الدول على إيالء االهتمام الواجب للحد من خماطر الكوارث أثناء تنفيد خطة
التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  ،2030اليت ترد اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إليه يف عدة أهداف وغايات ،ا يف ذلك ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
استعراضاهتا الوطنية الطوعية؛
 - 17تكرر تأكيد تشجيعها القوي للتنسيق واالتساق الفعالني ،حسب االقتضاء ،يف تنفيد
خطة التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  2030وخطة عمل أدي أبابا الص ـ ـ ـ ـ ــادرة عن املؤمتر الدوا الثالو لتمويل
التنمية( )15واتفاق باري املعتمد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تغري املناخ( ،)16وإطار
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا  ،وكدلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تغري املناخ( ،)12واتفاقية التنوع البيولوجي(،)17
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص ـ ـ ــحر يف البلدان اليت تعاين من ايتفاف الش ـ ـ ــديد و/أو من التص ـ ـ ــحر،
وخباص ـ ـ ــة يف أفريقيا( ،)18واخلطة احلضـ ـ ـ ـرية ايتديدة( ،)9مع احرتام والية كل منها ،وض ـ ـ ــرورة ذلك التنس ـ ـ ــيق
واالتس ـ ـ ــاق من أجل إقامة عالقات الت زر وبناء القدرة على التص ـ ـ ــد للكوارث ومواجهة التحد العاملي
املتمثل يف القضاء على الفقر جبميع أشكاله وأبعاد  ،ا يف ذلك الفقر املدقع؛
 - 18تحث على مواص ــلة إيالء العناية الواجبة الس ــتعراض التقدم احملرز على الص ــعيد العاملي
يف تنفيد إطار سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندا كجزء من عمليات متابعتها املتكاملة واملنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقة للمؤمترات ومؤمترات القمة اليت
تعقدها األمم املتحدة ،ا يتوافق مع أعمال اجملل االقتص ـ ـ ــاد واالجتماعي واملنتدى الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي الرفيع
املســتوى للتنمية املســتدامة ودورات االســتعراض الشــامل للســياســات اليت رى كل أربع ســنوات ،حســب
_________________

()14
()15
()16
()17
()18
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االقتضــاء ،مع مراعاة املســامهات املقدمة من املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث واملنتديات اإلقليمية
ودون اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث ،ومرصد إطار سندا ؛
 - 19ترح ييب بتقرير فريق اخل اء احلكومي ال ــدوا الع ــام ــل املفتوح ب ــا العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة املعين
باملؤشـرات واملصــطلحات ذات الصــلة باحلد من خماطر الكوارث( ،)19وبوضــع مؤشـرات موحدة وجمموعات
بيانات مش ــرتكة لقياس الغايات العاملية إلطار س ــندا والغايات املتص ــلة باحلد من خماطر الكوارث ض ــمن
أهداف التنمية املس ــتدامة  1و  11و  13باعتبارها مس ــامهة مهمة لكفالة التماس ــك وايتدوى واالتس ــاق
يف التنفيد ومجع البيانات وإعداد التقارير ،وترحب أيضــا بايتهود األخرى الرامية إىل وضــع مقايي متســقة
لإلبالش وجب إطار سندا وأهداف التنمية املستدامة والصكو األخرى ذات الصلة؛
 - 20تسي ي م بان احلد من خماطر الكوارث يسـ ــتلزم اتباع هنج متعدد األخطار واختاذ القرارات
بطريقة ش ــاملة تتس ــم بالدراية باملخاطر ،وتس ــتند إىل ٍ
تبادل ونش ـ ٍر مفتوحني للبيانات املص ــنفة ،ا يف ذلك
حبســب ايتن والســن واإلعاقة ،باإلضــافة إىل معلومات عن األخطار تكون ميســورة وحم ّدثة وســهلة الفهم
وقائمة على العلوم وغري حس ــاس ــة ،تكملها معارف تقليدية ،ويف هدا الص ــدد ،تش ــجع الدول على البدء،
أو حسـ ـ ـ ــب االقتضـ ـ ـ ــاء ،على مواصـ ـ ـ ــلة تعزيز مجع بيانات عن اخلسـ ـ ـ ــائر النامجة عن الكوارث ،وغريها من
الغايات املتصــلة باحلد من خماطر الكوارث ،تكون مصــنفةح حســب نوع ايتن والســن واإلعاقة وغريها من
اخلصائص ذات األمهية يف السياقات الوطنية ،يف إطار اإلبالش عن إطار سندا ؛
 - 21تتط إىل انطالق العمل يف أوائل عام  2018ب لية رص ـ ـ ــد إطار س ـ ـ ــندا  ،وتش ـ ـ ــجع
الدول على اس ـ ـ ـ ــتعمال اآللية اإللكرتونية لإلبالش عن التقدم احملرز يف بلوش غايات إطار س ـ ـ ـ ــندا العاملية،
وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة خاطر الكوارث؛
 - 22تس ّم بان حجم قدرة البلدان النامية على القيام على حنو فعال بتعزيز وتنفيد سياسات
وتدابري وطنية للحد من خماطر الكوارث يف سـ ـ ـ ـ ــياق ظروف وقدرات كل بلد من هد البلدان ،ميكن زيادة
تعزيز من خالل توفري التعاون الدوا املستدام؛
 - 23تس ي ي ي ّم أيض ي ييا بامهية إعطاء األولوية لتطوير القدرات والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واالسـ ـ ـ ـرتاتيجيات
واخلط املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث على الص ــعيدين احمللي والوطين ،وذلك ش ــاركة مجيع أص ــحا
املصلحة املعنيني ،وفقا للممارسات والتشريعات الوطنية؛
 - 24تسي ي ي ي ي ي ّم كذلك بان املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية عن منع الكوارث واحلد من خماطرها مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة بني
احلكومات وأصــحا املصــلحة املعنيني ،رغم أهنا تقع باألســاس على عاتق كل دولة ،وتس ـلّم بان ايتهات
ص ــاحبة املص ــلحة ذات الص ــلة من غري الدول وغريها من ايتهات ،ا فيها اجملموعات الرئيس ــية وال ملانات
واجملتمع املدين واحلركة الدولية للهالل األمحر والص ــليب األمحر واملنظمات غري احلكومية واملنتديات الوطنية
للحد من خماطر الكوارث ومراكز التنس ـ ــيق اخلاص ـ ــة بإطار س ـ ــندا واثلو احلكومات احمللية واملؤسـ ـ ـس ـ ــات
العلمية والقطاع اخلاص ،وكدلك املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات والوكاالت وال امج والصـ ـ ــناديق املعنية التابعة ملنظومة األمم
املتحدة واملؤسـ ـ ـس ـ ــات واملنظمات احلكومية الدولية املعنية األخرى ،تؤد دورا هاما كاطراف مس ـ ــاعدة يف
_________________

( A/71/644 )19و .A/71/644/Corr.1
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تقدمي الدعم إىل الدول ،وفقا للســياســات والقوانني واألنظمة الوطنية ،يف تنفيد إطار ســندا على الصــعد
احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي؛
 - 25تش ي ي ييج احلكومات على تعزيز املش ـ ـ ـ ــاركة الكاملة واملتس ـ ـ ـ ــاوية والفعالة والدور القياد
للمرأة واألشخاص ذو اإلعاقة يف تصميم سياسات وخط وبرامج مراعية لالعتبارات ايتنسانية وشاملة
ملسائل اإلعاقة للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا وتوفري املوارد الالزمة هلا وتنفيدها ،وتسلم يف هدا الصدد
يتعرضــن على حنو غري متناســب للخطر ،ولتزايد فقدان ســبل العي  ،وحل للخســائر
بان النســاء والفتيات ّ
يف األرواح أثناء الكوارث ويف أعقاهبا ،وبان الكوارث وما تتســبب به من تعطّل يف الشــبكات ونظم الدعم
املادية واالجتماعية واالقتصادية والبيوية ،تؤثر بشكل غري متناسب يف األشخاص ذو اإلعاقة وأسرهم؛
 - 26تش ي ي ي ييدد على أمهية تعميم مراعاة املنظور ايتنس ـ ـ ـ ـ ــاين واملنظورات املتعلقة باألش ـ ـ ـ ـ ــخاص
ذو اإلعــاقــة يف إدارة خم ـاطر الكوارث بغيــة تعزيز قــدرة اجملتمعــات احملليــة على التكين واحلــد من أوجــه
الض ــعن االجتماعية إزاء الكوارث ،وتس ــلم يف هدا الص ــدد بض ــرورة املش ــاركة واملس ــامهة الش ــاملتني للمرأة
واألطفال واملسنني واألشخاص ذو اإلعاقة والشعو األصلية واجملتمعات احمللية ،فضال عن دور الشبا
واملتطوعني واملهاجرين واجملتمعات احمللية واألوس ـ ـ ـ ـ ـ ــا األكادميية والكيانات والش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات العلمية والبحثية
ودوائر األعمال والرابطات املهنية ومؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات متويل القطاع اخلاص ووس ـ ـ ـ ـ ــائ اإلعالم يف مجيع احملافل
والعمليات املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث ،طبقا إلطار سندا ؛
 - 27تسي ي ي ي ي ي ّم با ّن األخطار البيولوجية تقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي من النظم املعنية واجهة الكوارث وإدارة
املخاطر الص ـ ــحية التنس ـ ــيق بقوة يف جماالت تقييم املخاطر واملراقبة واإلندار املب ّكر ،وبا ّن اهلياكل الص ـ ــحية
()20
القادرة على الص ـ ـ ـ ــمود والنظم الص ـ ـ ـ ــحية املعززة القادرة على تنفيد اللوائح الص ـ ـ ـ ــحية الدولية ()2005
وتطوير ُجممل قدرات األنظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية هي من األمور اليت حت ّد من خماطر الكوارث عموما وتبين القدرة
على مواجهتها؛
 - 28تعرب عن تقديرها حلكومة املكس ـ ـ ــيك الس ـ ـ ــتض ـ ـ ــافة الدورة اخلامس ـ ـ ــة للمنتدى العاملي
للحد من خماطر الكوارث يف كانكون ،املكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيك ،يف الفرتة من  22إىل  26أيار/مايو  ،2017وتنو
باملوجز الد أعد الرئي وببيان كانكون الرفيع املستوى ،وتعيد تاكيد أمهية املنتدى العاملي بوصفه حمفال
لتقييم ومناقش ـ ـ ـ ــة التقدم احملرز يف تنفيد إطار س ـ ـ ـ ــندا وتعزيز التنس ـ ـ ـ ــيق فيما بني أنش ـ ـ ـ ــطة احلد من خماطر
الكوارث والتنمية املستدامة والتخفين من آثار تغري املناخ والتكيّن معها؛

 - 29تعرب أيضي ي ي ي ي ييا عن تقييديرهييا حلكومــات طــاجيكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــان وفنلنــدا وفيجي وقطر وكنــدا
وموريشــيوس واهلند كجهات مســتضــيفة للمنتديات اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث ،وتعرتف بان تلك
املنتــديــات متثــل آليــات مهمــة للتعــاون يف تنفيــد إطــار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدا  ،وتتطلع إىل املنتــديــات اإلقليميــة املقبلــة
ومداوالهتا اليت س ـ ـ ــتجر يف إيطاليا وتون كولومبيا ومنغوليا ،وكدلك الدورة الس ـ ـ ــادس ـ ـ ــة للمنتدى العاملي
للحد من خماطر الكوارث ،الد ســتســتضــيفه ســويسـرا يف جنين يف عام  ،2019وتسـلّم ســامهات هد
املنتديات يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة؛

_________________

( )20منظمة الصحة العاملية ،الوثيقة  ،WHA58/2005/REC/1القرار  ،3-58املرفق.
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 - 30تؤكد مجددا أن التعاون الدوا من أجل احلد من خماطر الكوارث يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل جمموعة
متنوعة من املص ـ ـ ـ ـ ــادر ويش ـ ـ ـ ـ ــكل عنص ـ ـ ـ ـ ــرا حامسا يف دعم جهود البلدان النامية للحد من خماطر الكوارث،
وتشـ ـ ــجع الدول على تعزيز تبادل وتقاسـ ـ ــم املعلومات دوليا وإقليميا ،ا يف ذلك من خالل إنشـ ـ ــاء مراكز
إلدارة املخاطر والرب الشبكي بينها ،وتشجيع التعاون احلاسم يف البحوث املتعلقة بالتكنولوجيا احليوية يف
جمال احلد من الكوارث ،وحتسني آليات التنسيق الدوا ملواجهة الكوارث الطبيعية الك ى؛
 - 31تسي ي ي ّم بامهية العمل الد تقوم به الوكاالت وال امج والصـ ـ ــناديق التابعة ملنظومة األمم
املتحدة وغريها من املؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات املعنية يف جمال احلد من خماطر الكوارث ،وبالزيادة الكبرية يف خدمات
مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث وباحلاجة إىل توفري ما يلزم من موارد ثابتة وميكن التنبؤ هبا
يف الوقت املناسب لدعم تنفيد إطار سندا ؛
 - 32تس ّم باستمرار أمهية التمويل الطوعي ،وحتو ايتهات املاحنة القائمة وايتديدة على أن
توفر التمويل الكايف لصــندوق األمم املتحدة االســتوماين للحد من الكوارث وأن تزيد من املســامهات املالية
املقدمة له حيثما أمكن ،دعما لتنفيد إطار سـ ــندا  ،ا يف ذلك من خالل املسـ ــامهات غري املخص ـ ـصـ ــة،
واملتعددة السنوات إذا أمكن؛
 - 33تشي ييج مجيع ايتهات ص ـ ــاحبة املص ـ ــلحة املعنية على التعاون مع القطاع اخلاص لتعزيز
قدرة املؤسـســات التجارية على الصــمود من خالل إدماج خماطر الكوارث ضــمن اارســاهتا اإلدارية وتيســري
االستثمارات اخلاصة يف احلد من خماطر الكوارث؛
 - 34تؤكد من جديد أن االســتثمار يف املهارات والنظم واملعارف الوطنية واحمللية لبناء القدرة
على الص ــمود يف وجه الكوارث والتاهب هلا س ــيس ــاهم يف حفظ األرواح وخفا التكالين واحملافظة على
مكاس ـ ـ ــب التنمية ،وتش ـ ـ ــجع يف هدا الص ـ ـ ــدد على إ اد س ـ ـ ــبل مبتكرة ،ا يف ذلك التمويل املس ـ ـ ــتند إىل
التوقعات وآليات التامني ضــد خماطر الكوارث ،من أجل زيادة توافر املوارد للدول األعضــاء وذلك قبل أن
تكون هنا توقعات موثوقة بوقوع الكوارث؛
 - 35تش ي ي ييدد على أمهية تش ـ ـ ـ ــجيع إدماج التثقين باخطار الكوارث ،ا يف ذلك الوقاية من
الكوارث والتخفين منهـا والتـاهـب هلـا والتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هلـا ومرحلـة اإلنعـاد وإعـادة التـاهيـل بعـدهـا ،يف نظم
التعليم الرمسي وغري الرمسي ،وكدلك يف مناهج الرتبية الوطنية على مجيع املسـ ـ ـ ـ ــتويات التعليمية ،ويف التعليم
والتدريب املهنيني؛
 - 36تهيب ؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات منظومة األمم املتحدة املعنية ،كل يف إطار واليته وموارد  ،أن تكفل
عدم تر أ فرد أو بلد خلن الركب يف تنفيد هدا القرار؛
 - 37تط ب إىل األمني العام أن يقدم إىل ايتمعية العامة يف دورهتا الثالثة والسبعني تقريرا عن
تنفيد هدا القرار ،وتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة والس ـ ـ ــبعني البند الفرعي املعنون
”احلد من خماطر الكوارث“ ،يف إطار البند املعنون ”التنمية املسـ ـ ــتدامة“ ،ما مل يتم االتفاق على خالف
ذلك.
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