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الحد من مخاطر الكوارث
- 204/76
ّ
إن الجمعية العامة،
األول/ديســمبر  2020وإلى جميع الق اررات الســاةقة
إذ تشيرر إلى قرارها  216/75المؤرخ  21كانون ّ

ذات الصلة،

وإذ تشيرر أيضيا إلى قرارها  230/73المؤرخ  20كانون األول/ديسـمبر  2018ةشـنن اتااذ إجراءات

عالمية فعالة لمعالجة آثار ظاهرة النينيو وجميع ما يتص ـ ـ ـ ــا برا من الق اررات الس ـ ـ ـ ــاةقة ،وإذ تش ـ ـ ـ ــير ك ل إلى

ما قررته ةشنن ه ا الموضوع في المقرر  537/74ةاء المؤرخ  11آب/أغسطس ،2020
وإذ تشرر كذلك إلى إعالن ِسنداي

()1

وإطار ِسنداي للحد من مااطر الكوارث للفترة ،)2(2030-2015

وإذ تشيييييرر إلى إعالن ريو ةشـ ـ ـ ــنن البيمة والتنمية( ،)3وجدول أعمال القرن  ،)4(21وبرنامج مواص ـ ـ ــلة
تنفي جدول أعمال القرن  ،)5(21وإعالن جوهانس ـ ـ ــبرا ةش ـ ـ ــنن التنمية المس ـ ـ ــتدامة( ،)6وخطة تنفي نتائج مؤتمر
_________________

( )1القرار  ،283/69المرفق األول.
( )2المرجع نفسه ،المرفق الثاني.
( )3تقرير مؤتمر األمم المتح ــدة المعني ة ــالبيم ــة والتنمي ــة ،ريو دي ج ــانيرو 14-3 ،حزيران/يوني ــه  ،1992المجل ــد األول ،الق اررات التي
اتا ها المؤتمر (منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1المرفق األول.
( )4المرجع نفسه ،المرفق الثاني.
( )5القرار دإ 2/19-المرفق.
( )6تقرير مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة ،جوهـانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبرا ،جنوب أفري يـا 26 ،آب/أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطس  4 -أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر 2002
(منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفصا األول ،القرار  ،1المرفق.
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القمة العالمي للتنمية المسـ ـ ـ ــتدامة (خطة جوهانسـ ـ ـ ــبرا للتنفي )( ،)7وإذ تعيد تنكيد الوثيقة الاتامية لمؤتمر األمم
المتحدة للتنمية المسـ ـ ــتدامة المعنونة قالمسـ ـ ــتقبا ال ي نصـ ـ ــبو إليه ( ،)8وال سـ ـ ــيما الق اررات المتصـ ـ ــلة ةالحد من

مااطر الكوارث،

وإذ تؤكد من جديد قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015المعنون قتحويا عالمنا :خطة

التنمية المسـ ـ ــتدامة لعا  ، 2030ال ي اعتمدت فيه مجموعة من األهداف والغايات العالمية الشـ ـ ــاملة وال عيدة
المدى المتعلقة ةالتنمية المستدامة ،التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول ،وإذ تعيد تنكيد التزامرا ةالعما

دون كلا من أجا تنفي الاطة ةالكاما ةحلول عا  ،2030وإدراكرا أن القضـ ـ ـ ـ ــاء على الفقر ةجميع صـ ـ ـ ـ ــور

وأةعاد  ،ةما في ذل الفقر المدقع ،هو أكبر تحد يواجره العالم وشـر ال غنى عنه لتحقيق التنمية المسـتدامة،

والتزامرا بتحقيق التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ةنةعادها الثالثة  -االقتصـ ـ ـ ــادي واالجتماعي والبيمي  -على نحو متوازن

ومتكاما ،وباالس ـ ــتناد إلى اانجازات التي تحققإ في إطار األهداف اانمائية ل لاية والس ـ ــعي إلى اس ـ ــتكمال

ما لم ُينّف من تل األهداف،

وإذ تؤكد من جديد أيضيييييا قرارها  313/69المؤرخ  27تموز/يوليه  2015ةش ـ ـ ــنن خطة عما أديس

أةـاةـا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المؤتمر الـدولي الثــالـي لتمويـا التنميــة ،التي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جزءا ال يتج أز من خطــة التنميــة

وتدعمرا وتكملُرا وتس ــاعد على توض ــي س ــيا غاياترا المتص ــلة بوس ــائا التنفي من
المس ــتدامة لعا ،2030
ُ
خالل سـياسـات وإجراءات عملية ،وإذ تعيد تنكيد االلت از السـياسـي القوي ةالتصـدي لتحدي التمويا وتريمة بيمة
مؤاتية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة ،برو ٍح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،

وإذ تؤكد من جديد كذلك الاطة الحضـ ـ ـ ـ ـ ـرية الجديدة التي اعتمدت في مؤتمر األمم المتحدة المعني

ةـااسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان والتنميـة الحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة (الموئـا الثـالـي) ،الـ ي ُعقـد في كيتو ،في الفترة من  17إلى
 20تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،)9(2016وإذ تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّلم ةــالرواةح القــائمــة بين الحــد من ماــاطر الكوارث والتنميــة

الحضرية المستدامة،

وإذ تسيييييييي ةالحاجة إلى نرج وقائي أوس ـ ـ ـ ـ ـ ــع نطاقا وأكثر تركي از على الناس إزاء مااطر الكوارث،

وضــرورة أن تكون ممارســات الحد من مااطر الكوارث ممارســات تتصــدى لمااطر متعددة وتتوالها قطاعات

متعددة وأن تكون شاملة ومتيسرة لكي تكون ذات كفاءة وفعالية،

وإذ تكرر تيكيريد مـا جـاء في إطـار ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـداي من دعوة إلى الح ّـد ةشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا كبير من ماـاطر الكوارث
والاس ــائر في األرواح وس ــبا المايش ــة والص ــحة واألص ــول االقتص ــادية والمادية واالجتمايية والثقافية والبيمية

ل شااص واألعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان،

وإذ تعرب عن بالغ ق قها من عدد الكوارث وحجمرا وتنثيرها المدمر في الس ـ ـ ـ ــنة الحالية والس ـ ـ ـ ــنوات

األخيرة ،وما أدى إليه ذل من خس ـ ـ ـ ـ ــائر فادحة في األرواح وانعدا األمن الغ ائي وتحديات متص ـ ـ ـ ـ ــلة ةالميا

وتش ــرد واحتياجات إنس ــانية وعواقب س ــلبية طويلة األمد على الص ــعد االقتص ــادي واالجتماعي والبيمي ةالنس ـ ة

_________________

( )7المرجع نفسه ،القرار  ،2المرفق.
( )8القرار  ،288/66المرفق.
( )9القرار  ،256/71المرفق.
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للمجتمعات القليلة المنعة في جميع أنحاء العالم ،األمر ال ي يعرقا تحقيق تنميترا المس ـ ــتدامة ،وبااص ـ ــة في
البلدان النامية،

وإذ تس ةنن مااطر الكوارث تتسم على نحو متزايد ةالتعقيد والطاةع العا وبنن األخطار يم ن أن

يتسـ ـ ـ ــبب أحدها ةاثخر مع آثار متعاخ ة في ماتل

القطاعات والمناطق الجغرافية ،وعلى كا من المسـ ـ ـ ــتوى

المحلي والوطني وااقليمي والعـالمي ،وبـننـه ين غي االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ةـالتراةح القـائم بين الماـاطر عبر األةعـاد

والنطاقات المتعددة واثثار السلبية غير المقصودة المحتملة في السياسات واالستثمارات اانمائية ،مع التشديد

على أن ه السـ ـ ــياسـ ـ ــات ين غي أن تكون موجرة نحو بناء القدرة على الصـ ـ ــمود وتحقيق االسـ ـ ــتدامة وأهداف
التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة ،وإذ تشـ ـ ـ ــير في ه ا الصـ ـ ـ ــدد إلى االسـ ـ ـ ــتنتاجات الواردة في تقرير األمين العا عن التقد

المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة( )10وتقرير التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة على الص ـ ـ ـ ــعيد العالمي وتقرير

التقييم العالمي ةشـ ـ ـ ــنن الحد من مااطر الكوارث لعا  ،2019وإذ تشـ ـ ـ ــدد على أهمية الفرم المتكاما لمااطر
الكوارث في تنفي خطة عا  2030واتفا ةاريس( )11وإطار ِسنداي،
وإذ تسي ي أيضيييا ةنهمية تعزيز الس ـ ــياس ـ ــات والتاطيح من أجا بناء القدرة على الص ـ ــمود والحد من

مااطر التشرد في سيا الكوارث ،ةما في ذل من خالل التعاون العابر للحدود،

وإذ تالحظ أن ظـاهرة النينيو ذات طـاةع متكرر وأنرـا يم ن أن تؤدي إلى أخطـار طبيايـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة

النطا وأن تنطوي على إم انية ااضـرار ةال شـر على نحو جسـيم ،وإذ تشـير إلى أن أقصـى درجة من ظاهرة

النينيو للفترة  2016/2015ك ــان ــإ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابر ــة في قوتر ــا ل ح ــداث التي وقع ــإ في الفترتين 1983/1982

و  ،1998/1997وهي من ثم كانإ من أقوى ما ُس ـ ّجا تاريايا وتضــرر ةســببرا أكثر من  60مليون شــا
خالل عامي  2015و  2016وخاصـ ـ ــة في البلدان النامية ،وخّلفإ آثا ار جسـ ـ ــيمة قصـ ـ ــيرة األمد وطويلة األمد

على صــحة األفراد ،واالقتصــاد وإنتاج األغ ية على الصــعد المحلي وااقليمي والعالمي ،أضــرت بوجه خاص

ةالس ان ال ين يعتمدون في سبا مايشترم على أنشطة الزراعة وصيد األسماك وتربية الماشية،
وإذ تالحظ بق ق بالغ الوقع الس ـ ـ ــلبي الحاد لجائحة مر

فيروس كورونا (كوفيد )19-على ص ـ ـ ــحة

اانس ـ ـ ــان وس ـ ـ ــالمته ورفاهيته وما تعرض ـ ـ ــإ له المجتمعات واالقتص ـ ـ ــادات من اختالالت ش ـ ـ ــديدة ،وما ألحقته
الجائحة من دمار ةحياة الناس وسـ ــبا ييشـ ــرم ،وأن أشـ ــد الفمات فق ار وضـ ــعفا هي األكثر تضـ ــر ار من آثارها،

وإذ تؤكد من جديد الطموح للعودة إلى المس ـ ــار الص ـ ــحي لتحقيق أهداف التنمية المس ـ ــتدامة عن طريق وضـ ــع

وتنفي اسـتراتيجيات للتعافي تتسـم ةاالسـتدامة والشـمول من أجا التعجيا ةالتقد صـوب تنفي خطة عا 2030
تنفي ا كامال والمس ـ ــاعدة على الحد من مااطر الص ـ ــدمات واألزمات والجوائ في المس ـ ــتقبا وبناء القدرة على

الصـ ــمود في وجررا ،ةسـ ــبا من بينرا تعزيز النةم الصـ ــحية وتوفير التغطية الصـ ــحية الشـ ــاملة ،وإذ تسـ ــلم ةنن

حص ــول الجميع على نحو منص ـ

وفي الوقإ المناس ــب على اللقاحات ووس ــائا العالج والتش ــاي

المتعلقة

ة وفيد 19-التي تكون منمونة وجيدة وفعالة وميسـ ـ ـ ـ ــورة التكلفة هو جزء صـ ـ ـ ـ ــميم من التدابير العالمية المتا ة

على أساس الوحدة والتضامن والتعاون المتعدد األطراف المتجدد والمبدأ القاضي ةنال يترك أحد خل

الركب،

وإذ تيدر أنـه ثمـة حـاجـة عـاجلـة وملحـة إلى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـا ماـاطر الكوارث والتاطيح لرـا والحـد منرـا،

وإذ تعرب عن ةـال القلق من اثثـار المـدمرة لجـائحـة كوفيـد 19-على التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة ،وهي آثـار عمقـإ
_________________

(.E/2021/58 )10
( )11اعتمد في إطار اتفاخية األمم المتحدة ااطارية ةشنن تغير المناخ في الوثيقة  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1المقرر  /1أ.21-
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مواطن الض ـ ـ ــع

في وجه الكوارث والتعر

ل خطار وأبرزت الحاجة الملحة إلى تنفي إطار ِسـ ـ ـ ـنداي كجزء

ال يتج أز من خطة عا  ،2030وإذ تالحظ في ه ا الصـ ـ ـ ـ ـ ــدد أن التعافي من جائحة كوفيد 19-يتي فرصـ ـ ـ ـ ـ ـا
لوض ـ ــع س ـ ــياس ـ ــات واتااذ إجراءات مرّكزة ،با ين غي مواك ة ه ا التعافي بوض ـ ــع تل الس ـ ــياس ـ ــات واتااذ تل

ااجراءات ،وذلـ لفرم ماـاطر الكوارث وتعزيز سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـا التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لماـاطر الكوارث من أجـا إدارة ماـاطر
الكوارث ،واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار في مجــال الحــد من ماــاطر الكوارث من أجــا زيــادة القــدرة على مواجرترــا ،وتعزيز

التنهب للكوارث ةغية التص ـ ـ ـ ــدي لرا ةفعالية وإعادة البناء على نحو أفض ـ ـ ـ ــا في مرحلة التعافي وإعادة التنهيا

وااعمار ،وك ل التص ـ ـ ــدي للعواما الكامنة المس ـ ـ ـِّـب ة لمااطر الكوارث وبناء القدرة على الص ـ ـ ــمود في جميع
النةم ،ودمج اادارة الري لي ــة للما ــاطر ،وتعزيز النرج المتع ــددة القط ــاع ــات والمتع ــددة الما ــاطر للح ــد من

مااطر الكوارث ودعم التعافي المس ـ ـ ـ ـ ــتدا والش ـ ـ ـ ـ ــاما للجميع ،والتص ـ ـ ـ ـ ــدي لتغير المناخ ةاعت ار أحد العواما
الكامنة وراء مااطر الكوارث،

وإذ تشيييرر إلى م ادئ ةانكوك ةشـ ــنن تنفي الجوانب الصـ ــحية من إطار ِسـ ـنداي كمسـ ــاهمة في إطار

ِسنداي من أجا إقامة ُنةم صحية قادرة على الصمود،

ـنن اثثـار الوخيمـة
ـنن تغير المنـاخ هو من العوامـا الكـامنـة وراء ماـاطر الكوارث ،وب ّ
وإذ تسييييييي ي ة ّ
لتغير المناخ ،ةاعت ارها عواما مس ـ ـ ــاعدة على تدهور البيمة والةواهر الجوية القص ـ ـ ــوى ،قد تس ـ ـ ــرم في ةع

تنو في ه ا الصـ ـ ـ ــدد ةالنتائج
الحاالت ،إلى جانب عواما أخرى ،في نزوح الس ـ ـ ـ ـ ان الناجم عن الكوارث ،وإذ ّ
()12
المتفق عليرا دوليا ضمن إطار اتفاخية األمم المتحدة ااطارية ةشنن تغير المناخ ،

وإذ تسيي ي أيضييييا ةنن الكوارث ،التي يتفاقم الكثير منرا ةفعا تغير المناخ والتي تزداد توات ار وشـ ـ ــدة،

تعيق ةشدة إحراز أي تقد نحو تحقيق التنمية المستدامة،

وإذ تؤكد من جديد اتفا ةاريس ،وإذ تش ــجع كا األطراف في ه ا االتفا على تنفي ةش ـ ا كاما،

وكا األطراف في اتفاخية األمم المتحدة ااطارية ةشنن تغير المناخ التي لم تودع ةعد ص وك التصديق عليرا

أو قبولرا أو الموافقة عليرا أو االنضما إليرا ،حسب االقتضاء ،على أن تفعا ذل في أقرب وقإ مم ن،

وإذ تشيييييييرر إلى انعقاد قمة العما المناخي بدعوة من األمين العا في  23أيلول/س ـ ـ ـ ـ ــبتمبر ،2019

وإذ تشــير أيضــا إلى الم ادرات وااللتزامات المتعددة الشــركاء المقدمة خالل مؤتمر القمة ،وإذ تشــير ك ل إلى
قمة الش اب ةشنن المناخ ،التي عقدت في  21أيلول/سبتمبر ،2019

وإذ تتط ع إلى االجتماعات التحضـ ـ ـ ـ ــيرية تمريدا لمؤتمر األمم المتحدة الاامس المعني ةنقا البلدان

نموا ،المقرر عقد في قطر في عا  ،2022لرفع مستوى الطموح والتعجيا ةاتااذ إجراءات للحد من مااطر

الكوارث في أقا البلدان نموا ،وإذ تالحظ عقد الدورة الس ـ ـ ــادس ـ ـ ــة والعش ـ ـ ـرين لمؤتمر األطراف في اتفاخية األمم

المتحدة ااطارية ةش ـ ــنن تغير المناخ في غالس ـ ــغو ،المملكة المتحدة لبريطانيا العةمى وأيرلندا الش ـ ــمالية ،في

الفترة من  31تشرين األول/أكتوبر إلى  13تشرين الثاني/نوفمبر ،2021

وإذ تس ط الضوء على أوجه التآزر بين تنفي إطار ِسنداي وخطة عا  2030واتفا ةاريس،
وإذ تالحظ بق ق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتـاجـات الواردة في التقرير الاـاص للريمـة الح وميـة الـدوليـة المعنيـة بتغير

المناخ عن آثار احترار عالمي ةمقدار  1,5درجة مموية فو مسـتويات ما قبا العصـر الصـناعي ،والمسـارات
_________________
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ذات الص ـ ـ ـ ــلة لالن عاثات العالمية لغاز الدفيمة ،االحت ارر العالمي ةمقدار  1,5درجة مموية ،في س ـ ـ ـ ــيا تعزيز

التصـ ـ ــدي العالمي لاطر تغير المناخ ،والتنمية المسـ ـ ــتدامة والجرود المب ولة للقضـ ـ ــاء على الفقر ،وإذ تالحظ

ةقلق أيضـ ـ ـ ــا االسـ ـ ـ ــتنتاجات الواردة في التقرير الااص للريمة عن تغير المناخ والتصـ ـ ـ ــحر وتدهور األ ارض ـ ـ ــي

واادارة المســتدامة ل ارضــي واألمن الغ ائي وتدفقات غازات الدفيمة في النةم ااي ولوجية األرضــية ،المعنون
األ ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وتغير المنـاخ ،وإذ تالحظ كـ لـ ةقلق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتـاجـات الواردة في التقرير الاـاص للريمـة المعنون

المحيطات والغالف الجليدي في مناخ متغير،

وإذ تشييييييدد على الحاجة الملحة إلى معالجة التدهور العالمي غير المس ـ ـ ـ ــبو في التنوع البيولوجي،

وإذ تشـير ةقلق إلى اسـتنتاجات المنبر الح ومي الدولي للعلو والسـياسـات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النةم ااي ولوجيــة ،وإذ تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير في ه ـ ا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد إلى مؤتمر القمــة المعني ةــالتنوع البيولوجي المعقود في

 30أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2020وإذ تتطلع إلى االجتمــاع الاــامس عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لمؤتمر األطراف في اتفــاخيــة التنوع
البيولوجي ،ال ي سيعقد في الصين ،وال ي سيعتمد إطا ار عالميا للتنوع البيولوجي لما ةعد عا ،2020

وإذ تؤكد من جديد على ما ي تسـ ـ ـ ـ ـ ــيه تعزيز التعاون الدولي لمواجرة الكوارث واألخطار المتصـ ـ ـ ـ ـ ــلة

ةــال طقس ،ةمــا فيرــا تل ـ النــاجمــة عن دورات المنــاخ الطبيايــة من قبيــا ظــاهرة النينيو  -الت ـ ب ـ ب الجنوبي،

واثثار السـ ـ ــلبية لتغير المناخ ،من أهمية في تقدير ومنع حدوث أض ـ ـ ـرار جسـ ـ ــيمة وفي ضـ ـ ــمان أن يتوّفر في
الوقإ المناســب قدر كاف من ااغاثة وااجراءات الم رة واالهتما ةالس ـ ان المتضــررين لتعزيز قدرترم على
الصـ ــمود أما آثار تل الكوارث واألخطار ،وإذ تسـ ــلم في ه ا الصـ ــدد ةنهمية وضـ ــع اسـ ــتراتيجيات قائمة على

الوعي ةالمااطر ،وأدوات تمويا المااطر ،ةما يشـ ـ ـ ـ ــما ُن ُرج التمويا المسـ ـ ـ ـ ــتندة إلى التوقعات وآليات التنمين
ض ـ ــد مااطر الكوارث والنةم المن ّسـ ـ ـقة ل ن ار الم ر ةاألخطار المتعددة ،ةما في ذل اابالا عن المااطر
في الوقإ المناسب على الصعد المحلي والوطني وااقليمي،

المعرضـ ـ ـ ـ ـ ــة للكوارث ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما أقا البلدان نموا والدول
وإذ تسييييييي ةننه يلز إيالء البلدان النامية
َّ

الجزرية الص ـ ـ ــغيرة النامية والبلدان النامية غير الس ـ ـ ــاحلية والبلدان األفري ية ،وك ل البلدان المتوس ـ ـ ــطة الدخا

التي تواجه تحديات خاصـة ،عناية خاصـة ةالنةر إلى ارتفاع مسـتويات الضـع

والمااطر لديرا ،والتي كثي ار

إيالء اهتما مماثا وتقديم مســاعدة مالئمة إلى البلدان األخرى ذات الاصــائ

المحددة والمعرضــة للكوارث،

ما تتجاوز إلى حد ةعيد قدرترا على التنهب للكوارث والتصــدي لرا والتعافي منرا ،وإذ تس ـّلم أيضــا ةننه ين غي
كالبلدان األرخبيلية ،وك ل البلدان ذات السواحا الممتدة،

وإذ تشييرر إلى أن إطار ِسـ ـنداي ينطبق على المااطر المحدودة النطا والواس ــعة النطا  ،المتكررة

وغير المتكررة ،وال كوارث المفـاجمـة وال طيمـة الةرور النـاجمـة عن األخطـار الطبيايـة أو التي يتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب فيرـا
اانسان ،وك ل األخطار والمااطر البيمية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة برا،

وإذ تكرر تييكيرييد التع ّر ـد ةعــد ترك أي أحــد خل
اانسـان أمر أسـاسـي ورغبترا في أن ترى أهداف التنمية المسـتدامة وغاياترا تتحقق لما فيه منفعة جميع األمم
الركــب ،وإذ تؤكــد من جــديــد إدراكرــا ةــنن ك ارمــة

والشعوب وشرائ المجتمع كافة ،وإذ تجدد التزامرا ةالسعي للوصول أوال إلى من هم أشد ةعدا عن الركب،
-1

تحيط ع ما بتقرير األمين العا عن تنفي قرار الجماية العامة )13(216/75؛

_________________
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تحي على التنفيـ الفعـال اعالن ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـداي واطـار ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـداي للحـد من ماـاطر الكوارث

-3

تكرر تكيرد دعوتها إلى منع نش ـ ـ ـ ـ ـ ــوء مااطر الكوارث الجديدة والحد من المااطر القائمة

للفترة 2030-2015؛

عن طريق تنفي تدابير متكاملة وشــاملة اقتصــادية ويي لية وقانونية واجتمايية وصــحية وثقافية وتربوية وبيمية

وتكنولوجية وسـياسـية ومالية ومؤسـسـية تحول دون التعر

ل خطار والضـع

وتعزز التنهب للتصدي لرا والتعافي منرا ،ومن ثم تعزز القدرة على الصمود؛
-4

في وجه الكوارث وتحد منرما،

تشيدد على الضــرورة الملحة لتعزيز القدرة على التكي  ،وتقوية القدرة على الصــمود والحد

من الرش ــاش ــة في وجه تغير المناخ والةواهر الجوية القص ــوى ،وفي ه ا الص ــدد ،تحي الدول األعض ــاء على
مواصلة االنا ار في عمليات التاطيح للتكي
-5

وتعزيز التعاون في مجال الحد من مااطر الكوارث؛

تؤكد ضـرورة التصـدي لاثار االقتصـادية واالجتمايية والبيمية للكوارث ،التي يتفاقم العديد

منرا ةفعا تغير المناخ ،وتشـ ـ ــدد على ضـ ـ ــرورة اتااذ إجراءات على جميع الصـ ـ ــعد لتعزيز الجرود الرامية إلى

بناء القدرة على الصمود ةسبا منرا اادارة المستدامة للنةم ااي ولوجية للحد من آثار الكوارث وتكاليفرا؛
-6

تشييييييرر إلى إنشـ ـ ـ ـ ــاء االئتالف من أجا إنشـ ـ ـ ـ ــاء بنى تحتية قادرة على الصـ ـ ـ ـ ــمود في وجه

الكوارث ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اركـة ااجراءات الم رة القـائمـة على الوعي ةـالماـاطر ،والم ـادرة المتعلقـة ةـالماـاطر المنـاخيـة

ةالتكي
ونةم اان ار الم ر ،وتشـير أيضـا إلى سـنة العما التي أطلقترا اللجنة العالمية المعنية
ّ
ةانعقاد مؤتمر القمة المعني ةالتكي مع المناخ في عا 2021؛
-7

تس ي ةنن اس ــتادا الدين العا واالقت ار

ما يم ن أن يؤدي في ةع

والتي ّتوجإ

الاارجي المتجدد من أجا اس ــتيعاب أثر كارثة

الحـاالت إلى زيادة عبء خدمة الدين ةالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للبلـدان النـاميـة والحـد من نموها

وقدرترا على االس ـ ــتثمار في بناء القدرة على الص ـ ــمود في األجا الطويا ،وتقر ةنن كا كارثة جديدة تس ـ ــتت ع
احتمال تزايد أوجه الرشاشة المالية وتدهور قدرات االستجاةة المحلية؛

تهري ةجميع الجرـات الفـاعلـة المعنيـة ةـاألمر أن تعمـا من أجـا تحقيق األهـداف العـالميـة
-8
التي اعتُمدت في إطار ِسنداي؛
ِ
وبنن وض ـ ــع وتنفي الاطح
-9
تسييي ةالتقد المحرز في بلوا الغاية (ه) من إطار سـ ـ ـندايّ ،
االستراتيجية والسياسات والبرامج واالستثمارات القائمة على الوعي ةالمااطر واالستراتيجيات الوطنية والمحلية

للحد من مااطر الكوارث أمران ضروريان لتحقيق التنمية المستدامة وإنجاز أهداف التنمية المستدامة؛

 - 10تعرد تكيرد أهمية وضـع اسـتراتيجيات تتعلق ةمااطر متعددة على الصـعد المحلي والوطني
ودون ااقليمي وااقليمي والدولي ةما يتماشى مع إطار ِسنداي ،ترمي إلى درء اثثار االقتصادية واالجتمايية
والبيمية الض ـ ــارة لةاهرة النينيو ،والتااي

منرا وإص ـ ــالح أض ـ ـرارها ،مع التس ـ ــليم في الوقإ نفس ـ ــه ةالم ادرات

الوطنية الجارية التي اتا ترا البلدان المتضررة لتعزيز قدراترا؛
- 11

تشيييدد على أنه من األهمية ال الغة خالل الس ـ ــنوات التي تالو من ظاهرتي النينيو والنينيا

التنهب لمواجرة الةاهرة المقبلة منرما وبناء القدرة على الص ـ ـ ــمود أمامرا والحد من مااطرها ،ةس ـ ـ ــبا تش ـ ـ ــما
ُ
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع خطح متكــاملــة ،وتريــب ةــالمجتمع الــدولي أن يقــد الــدعم المــالي والتقني ودعم بنــاء القــدرات للبلــدان
المتضررة من ظاهرة النينيو ،مع إعطاء األولوية للبلدان النامية فيما يرصد من موارد؛

6/14

21-19253

الحد من مخاطر الكوارث
ّ

A/RES/76/204

- 12

تسي ي ةالتقد المحرز للوفاء ةالموعد النرائي لتحقيق الغاية (ه) من إطار ِس ـ ـنداي ةحلول

عــا  ، 2020وتحــي الــدول على التعجيــا ةــدحراز تقــد وتاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الموارد الالزمــة لــدعم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وتنفي ـ
اســتراتيجيات وطنية ومحلية تشــاركية وشــاملة للجميع للحد من مااطر الكوارث ،تمشــيا مع إطار ِس ـنداي ،مع
التركيز ةش ـ ـ ا خاص على االسـ ــتراتيجيات والبرامج المحلية ،وتحي أيضـ ــا على تعزيز االتسـ ــا والتكاما مع
اسـ ـ ـ ــتراتيجيات التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة والتكي

مع تغير المناخ ،ةما في ذل خطح التكي

الوطنية ،وعلى إدراج

هدف ااعداد اعادة البناء على نحو أفضــا في اســتراتيجيات الحد من مااطر الكوارث ،وعلى ال يا حســب

االقتضـاء ةددماج االعت ارات المتعلقة ةاطر التشـرد ةسـبب الكوارث ،وفقا للةروف الوطنية ،مع االسـتفادة من
اارشـادات العملية لدعم بلوا الغاية (ه) ،وتشـير في ه ا الصـدد إلى الم ادئ التوجيرية الطويية ذات الصـلة

المعنونة قترجمة األقوال إلى أفعال ؛
- 13

تسي أيضييا ةنن إطار ِس ـنداي ،ومنه ح مه األســاســي ال ي ين

على قإعادة البناء على

نحو أفضــا  ،يقد إرشــادات تكفا تحقيق انتعات مســتدا من كوفيد 19-وتتي أيضــا تحديد ومعالجة العواما

الكامنة المســب ة لمااطر الكوارث معالجة عامة ،وتؤكد من جديد قرارها ةنن تجري في عا  2023اســتع ار
منتص ـ ـ المدة لتنفي إطار ِس ـ ـنداي لتقييم التقد المحرز في إدماج الحد من مااطر الكوارث في السـ ــياسـ ــات
والبرامج واالســتثمارات على جميع المســتويات ،وتحديد الممارســات الجيدة والثغرات والتحديات وتسـريع المســار
نحو تحقيق هدف إطار ِسنداي وغاياته العالمية الس ع ةحلول عا 2030؛
- 14

تقرر أن يعقد االجتماع الرفيع المس ــتوى للجماية العامة ةش ــنن اس ــتع ار

في نيويورك في  18و  19أيـار/مـايو  2023على أعلى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى مم ن ،وأن يتـنل

منتصـ ـ

المدة

من جزء افتتـاحي وجزء

عا وحلقات نقات تفاعلية ألص ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ــلحة المتعددين وجزء ختامي ،وتقرر أيض ـ ـ ــا أن يعتمد االجتماع

الرفيع المســتوى إعالنا ســياســيا مقتض ـ ا عملي المنحى لتجديد االلت از وتس ـريع تنفي إطار ســندايُ ،يتفق عليه
مسـ ـ قا بتوافق اثراء عن طريق مفاوض ــات ح ومية دولية يقودها ميسـ ـران اثنان يعينرما رئيس الجماية العامة

ويعر
وي ون أحــدهمــا من بلــد من البلــدان المتقــدمــة النمو واثخر من أحــد البلــدان النــاميــةُ ،
الجماية العامة على الجماية ألجا اعتماد  ،وتطلب إلى رئيس الجماية أن يقو  ،ةالتشـ ـ ـ ــاور مع م تب األمم

من قبــا رئيس

المتحدة للحد من مااطر الكوارث ،بوض ــع الص ــيغة النرائية للعملية التحض ــيرية والترتي ات التنةيمية المتعلقة

ةـاالجتمـاع ،على أن يجري تحمـا أي تكـالي

إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة عن طريق التبرعـات ،وتـدعو الـدول إلى تقييم التقـد

المحرز والثغرات والتحديات في تنفي إطار س ــنداي على الص ــعد المحلي والوطني وااقليمي والعالمي وإطالع

م تب األمم المتحدة للحد من مااطر الكوارث على النتائج والممارسـ ــات الجيدة والتوصـ ــيات التي سـ ــتدرج في
تقرير عن اســتع ار

منتص ـ

المدة ينخ ةاالعت ار أيضــا عملية التقييم واالســتع ارضــات المواضــياية والنتائج

التي تتوصـ ـ ـ ــا إليرا المحافا العالمية وااقليمية للحد من مااطر الكوارث والتي سـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ــترشـ ـ ـ ــد برا في عملية

استع ار

منتص

المدة؛

- 15

تح الدول على إجراء تقييمات لمااطر الكوارث تش ـ ـ ـ ـ ــما الجميع وتغطي أخطا ار متعددة

- 16

تسييييي ةما للنةم ااي ولوجية السـ ـ ـ ــليمة من مسـ ـ ـ ــاهمة هامة في الحد من أخطار الكوارث

وتنخ توّقعات تغير المناخ في الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ان لدعم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات الحد من مااطر الكوارث القائمة على األدلة
وتوجيه استثمارات القطاعين الااص والعا القائمة على الوعي ةالمااطر؛
وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الص ـ ـ ــمود ،وتش ـ ـ ــجع جميع الدول وكيانات األمم المتحدة والجرات الفاعلة

21-19253

7/14

الحد من مخاطر الكوارث
ّ

A/RES/76/204

المعنيـ ــة األخرى على تعزيز األخـ ـ ُبنرج قـ ــائمـ ــة على النةم ااي ولوجيـ ــة للحـ ــد من ماـ ــاطر الكوارث على
جميع المستويات وفي جميع مراحا الحد من مااطر الكوارث وإدارترا؛
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تعترف ةنن الماء عنصـر أسـاسـي لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة ،وأن الكوارث المتصـلة

ةالميا واألخطار المتعددة األةعاد تردد سـالمة األرواح ال شـرية وسـبا الايا والزراعة والبنى التحتية للادمات

األس ـ ــاس ـ ــية وتلحق أض ـ ـ ار ار وخس ـ ـائر اقتص ـ ــادية واجتمايية ض ـ ــامة ،وأن الوعي ةمااطر الكوارث في اادارة
المس ـ ــتدامة والمتكاملة للموارد المائية ض ـ ــروري لنجاح تدابير التنهب للكوارث والحد من مااطرها والتكي

مع

آثـار تغير المنـاخ ،وتـدعو جميع البلـدان ،في هـ ا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،إلى إدمـاج مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـا إدارة األ ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والميـا ،

ةما في ذل للتصـ ـ ـ ـ ــدي للايضـ ـ ـ ـ ــانات والجفاف ،ضـ ـ ـ ـ ــمن عمليات التاطيح واادارة على الصـ ـ ـ ـ ــعيدين الوطني

ودون الوطني؛

ةنن األخطار البيولوجية تقتضــي تعزيز التنســيق بين النةم المعنية ةمواجرة مااطر
 - 18تسي
ّ
الكوارث والنةم المعنيــة ةــددارة الماــاطر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة في مجــاالت تقييم الماــاطر والمراخ ــة واان ـ ار الم ّ ر،

وبنن البنى التحتية الصـ ــحية القادرة على الصـ ــمود والنةم الصـ ــحية المعززة القادرة على تنفي اللوائ الصـ ــحية
ّ
()14
تحد من مااطر
الدولية ( ، )2005وك ل على تطوير ُمجما قدرات النةم الصحية ،هي من األمور التي ّ
الكوارث عموما وتبني القدرة على الصمود في مواجرترا؛
- 19

تح

الدول على أن تقو  ،في سـ ـ ـ ــيا تنفي ها اطار سـ ـ ـ ــنداي ،ةدعطاء األولوية انشـ ـ ـ ــاء

وتعزيز قواعد بيانات وطنية للاس ــائر الناجمة عن الكوارث من أجا زيادة الجرود الرامية إلى إنش ــاء أو تعزيز

نةم جمع البيانات ووض ــع خطو أس ــاس ةش ــنن الاس ــائر الحالية ،ةما في ذل فقدان س ــبا الايا وغير ذل

من الاس ــائر التي يتكبدها السـ ـ ان المتض ــررون ،وعلى الس ــعي إلى جمع المعلومات المص ــنفة حس ــب الدخا
ونوع الجنس والس ـ ـ ـ ـ ــن وااعاقة ،والمتعلقة ةالاس ـ ـ ـ ـ ــائر الس ـ ـ ـ ـ ــاةقة الناجمة عن الكوارث التي يرجع تاريارا إلى

عا  2005على األقا ،إذا كان ه ا مم نا؛
- 20

تسيييي ي ةنن الحد من مااطر الكوارث يسـ ـ ـ ـ ــتلز ات اع نرج نةمي ومتعدد األخطار واتااذ

الق اررات ةطريقة وايية ةالمااطر وشــاملة للجميع تســتند إلى الت ادل والنشــر العلنيين للبيانات المصــنفة حســب

معايير معينة منرا الدخا ونوع الجنس والسـ ـ ــن وااعاقة ،والتحليالت مع فرم كاف للكياية التي يتعين تفسـ ـ ــير

محدثة
المعلومات واس ــتادامرا برا ،وك ل إلى معلومات عن المااطر يم ن الوص ــول إليرا ةس ــرولة ،وتكون ّ
وس ـ ـ ـ ـ ــرلة الفرم وقابلة للتش ـ ـ ـ ـ ــغيا المت ادل وقائمة على العلو وغير حس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــةَّ ،
وتوفر لطائفة عريض ـ ـ ـ ـ ــة من

ِ
وتشجع الدول في ه ا الصدد على البدء ،أو حسب
وتكما ةالمعارف التقليدية،
المستادمين ومتا ي الق اررات َّ
ّ
االقتضــاء ،على مواصــلة تعزيز جمع وتحليا البيانات عن الاســائر الناجمة عن الكوارث وغيرها من الغايات
ذات الص ـ ــلة المتعلقة ةالحد من مااطر الكوارث ،تكون مص ـ ــنفة حس ـ ــب الدخا ونوع الجنس والس ـ ــن وااعاقة
وغيرها من الاص ـ ــائ

ذات األهمية في الس ـ ــياقات الوطنية ،وعلى تعزيز مش ـ ــاركة الجميع في التنس ـ ــيق بين

المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات فيما يتعلق ببيانات مااطر الكوارث والتحليا المتكاما ،وتدعو الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إلى تعبمة

الم اتب ااحص ـ ـ ــائية وم اتب التاطيح الوطنية وغيرها من الس ـ ـ ــلطات الماتص ـ ـ ــة وتعزيز قدرترا على األخ

بنرج ُنةمي في جمع بيانات مااطر الكوارث وتحليلرا وإث ات صـ ـ ـ ــحترا اضـ ـ ـ ــفاء الطاةع المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي على
استادامرا في عمليات اتااذ الق اررات واالستثمارات في ماتل القطاعات؛
_________________

( )14منةمة الصحة العالمية ،الوثيقة  ،WHA58/2005/REC/1القرار  ،3-58المرفق.
8/14
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ّ
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تسي ي أيضيييا بتنييد المجلس االقتص ـ ــادي واالجتماعي ،في  2تموز/يوليه  ،2018ل طار

االس ــتراتيجي ةش ــنن المعلومات والادمات الجغرافية الم انية المتعلقة ةالكوارث

 ،ةاعت ار دليال تس ــترش ــد ةه

()15

الدول األعضاء لضمان توافر معلومات وخدمات جغرافية م انية ذات نويية جيدة وإم انية الوصول إليرا في
جميع مراحا الحد من مااطر الكوارث وإدارترا ،وباعت ار يش ا مساهمة في تنفي إطار ِسنداي؛
- 22

تؤكد أهمية التش ــجيع على مواص ــلة تطوير آليات فعالة ل ن ار الم ر ةاألخطار المتعددة

على المســتويين الوطني وااقليمي واالســتثمار فيرا ،حســب االقتضــاء ،وتيســير تداول المعلومات وت ادلرا بين

جميع البلدان؛

- 23

تؤكيد من جيدييد أن التعـاون الـدولي من أجـا الحـد من ماـاطر الكوارث يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـا مجموعـة

متنوعة من المصادر ويش ا عنص ار حاسما في دعم جرود البلدان النامية للحد من مااطر الكوارث ،وتشجع

الدول على تعزيز ت ادل وتقاسم المعلومات دوليا وإقليميا ،ةما في ذل من خالل التعاون بين الشمال والجنوب
ال ي ي ِّمله التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،وإنش ــاء مراكز ادارة المااطر والربح الشـ ـ ي بينرا،
وتشـجيع التعاون الحاسـم األهمية في ال حوث العلمية والتكنولوجية في مجال الحد من الكوارث وتحسـين آليات
التنسيق الدولي لمواجرة الكوارث الكبرى؛

 - 24تسييي ةنهمية رصـ ـ ــد إطار ِسـ ـ ـنداي ،وتشـ ـ ــجع الدول على اسـ ـ ــتعمال المرصـ ـ ــد االكتروني
ل بالا عن التقد المحرز في بلوا غايات إطار ِسـ ـ ـ ـ ـنداي العالمية وأهداف التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة ذات الص ـ ـ ـ ــلة
ةمااطر الكوارث ،وذل ةغية توفير جملة أمور من بينرا لمحة عامة ش ـ ــاملة عن التقد المحرز تنير الس ـ ــبيا

أما مداوالت ونتائج المنتدى الســياســي الرفيع المســتوى المعني ةالتنمية المســتدامة والمنتدى العالمي للحد من

للتكي
مااطر الكوارث ،وتش ــير إلى العما الجاري من أجا تحقيق االتس ــا بين االس ــتراتيجيات الوطنية ّ
تغير المناخ واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات الوطنية للحد من مااطر الكوارث ،وك ل مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـرات غايات إطار ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـنداي
مع

التكي ؛
واألهداف والمؤشرات الوطنية في مجال ّ

تؤكد من جديد أن وضـ ـ ـ ــع مؤشـ ـ ـ ـرات موحدة ومجموعات بيانات مشـ ـ ـ ــتركة ل ياس الغايات

- 25
العالمية اطار ِسنداي والغايات المتصلة ةالحد من مااطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة  1و 11

و  13هو مسـ ــاهمة هامة في ضـ ــمان التماس ـ ـ والجدوى واالتسـ ــا في التنفي وجمع البيانات وإعداد التقارير،

وتسـ ـّلم في ه ا الصـ ــدد ةنهمية إعطاء األولوية لمسـ ــاعدة البلدان النامية في بناء قدراترا ،وال سـ ــيما أقا البلدان
نموا ،والدول الجزرية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة النـاميـة ،والبلـدان النـاميـة غير السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحليـة ،والبلـدان األفري يـة ،وك لـ البلـدان

المتوسطة الدخا التي تواجه تحديات خاصة؛
- 26

تشيييجع الدول على أن تولي ،في تنفي خطة التنمية المس ـ ــتدامة لعا  ،)16(2030االهتما

الواجب لمســنلة الحد من مااطر الكوارث ،المشــار إليرا في عدد من أهداف وغايات الاطة ،ةما في ذل في
اس ــتع ارض ــاترا الوطنية الطويية ،وذل عبر س ــبا منرا إشـ ـراك جرات التنس ــيق الوطنية المعنية ةدطار ِسـ ـنداي
من وقإ م ر في عمليات االسـتع ار

الوطني ،حسـب االقتضـاء ،وتشـدد على أهمية تناول ه المسـنلة في

مداوالت ونتائج المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني ةالتنمية المستدامة؛
_________________

( )15قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  ،14/2018المرفق.
( )16القرار .1/70
21-19253
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تكرر تكيرد تشــجيعرا القوي للتنســيق واالتســا الفعالين ،حســب االقتضــاء ،في تنفي خطة

عـا  2030وخطـة عمـا أديس أةـاةـا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن المؤتمر الـدولي الثـالـي لتمويـا التنميـة
المعتمد في إطار اتفاخية األمم المتحدة ااطارية ةش ـ ـ ـ ـ ـ ــنن تغير المناخ ،وإطار ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنداي ،وك ل اتفاخية األمم
()17

واتفـا ةـاريس

المتحدة ااطارية ةشـ ـ ــنن تغير المناخ ،واتفاخية التنوع البيولوجي( ،)18واتفاخية األمم المتحدة لم افحة التصـ ـ ــحر
في البلدان التي تعاني من الجفاف الش ـ ــديد و/أو من التص ـ ــحر ،وبااص ـ ــة في أفري يا( ،)19والاطة الحض ـ ـرية

الجديدة ،مع احت ار والية كا منرا ،وضرورة ذل التنسيق واالتسا من أجا إقامة عالقات التآزر وبناء القدرة

على الصمود ،وتحويا أطر السياسات العالمية المتكاملة ،حسب االقتضاء ،إلى قوانين أو سياسات أو أنةمة
وطنيــة مع تحــديــد األدوار والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليــات في القطــاعين العــا والاــاص ،وكـ لـ إلى برامج متكــاملــة متعــددة

القطـاعـات على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويين الوطني والمحلي ،والحـد من ماـاطر الكوارث في ماتل

القطـاعـات ،ومواجرـة

التحدي العالمي المتمثا في القضاء على الفقر ةجميع أش اله وأةعاد  ،ةما في ذل الفقر المدقع؛
- 28

تشييييييجع البلدان ،وهيمات األمم المتحدة ووكاالترا وص ـ ـ ـ ــناديقرا وبرامجرا المعنية وس ـ ـ ـ ــائر

المؤس ـســات والجرات صــاح ة المصــلحة ذات الصــلة على أن تضــع في اعت ارها الدور الرا ال ي تؤديه إدارة
الحد من مااطر الكوارث ةطريقة منســقة وتشــاركية وشــاملة للجميع عبر ماتل

القطاعات في تحقيق التنمية

المستدامة ،وتحقيق جملة أهداف من بينرا تعزيز الوقاية من الكوارث والتنهب لرا من أجا تحقيق الفعالية في

االستجاةة وجرود التعافي وإعادة التنهيا والتعمير؛

تح على مواصــلة إيالء العناية الواج ة الســتع ار

التقد المحرز على الصــعيد العالمي

- 29
في تنفي إطار ِس ـنداي كجزء من عمليات متاةعترا المتكاملة والمنســقة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها

األمم المتحدة ،ةما يتوافق مع أعمال المجلس االقتصـ ـ ــادي واالجتماعي والمنتدى السـ ـ ــياسـ ـ ــي الرفيع المسـ ـ ــتوى
المعني ةالتنمية المسـ ـ ــتدامة ودورات االسـ ـ ــتع ار

الشـ ـ ــاما للسـ ـ ــياسـ ـ ــات التي تجرى كا أربع سـ ـ ــنوات ،حس ـ ــب

االقتضـاء ،مع مراعاة المسـاهمات المقدمة من المنتدى العالمي للحد من مااطر الكوارث والمنتديات ااقليمية
ودون ااقليمية للحد من مااطر الكوارث ،ومرصد إطار ِسنداي؛

ةننه ال غنى عن إقامة الشراكات الفعالة والمجدية على المستويين العالمي وااقليمي
 - 30تس ّ
وعن مواصلة تعزيز التعاون الدولي ،ةما في ذل الوفاء ةالتزامات البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتقديم المساعدة
اانمائية الرسمية ادارة مااطر الكوارث ةصورة فعالة؛
- 31

تشيييييجع على دمج تدابير الحد من مااطر الكوارث ،حسـ ـ ـ ــب االقتضـ ـ ـ ــاء ،ضـ ـ ـ ــمن برامج

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة اانمـائيـة الثنـائيـة والمتعـددة األطراف ،وتمويـا البنى التحتيـة ،ةمـا في ذلـ من خالل التعـاون بين
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـال والجنوب الـ ي ي ِّملـه التعـاون بين بلـدان الجنوب وكـ لـ التعـاون الثالثي ،داخـا جميع القطـاعـات
ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ةـالتنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة ،ةمـا في ذلـ الحـد من الفقر ،والز ارعـة ،وإدارة الموارد الطبيايـة ،والبيمـة،
والتنمية الحضرية والتكي
- 32

مع آثار تغير المناخ ،وعلى نطا ه القطاعات؛

تسيي ي ةنن تمويا الحد من مااطر الكوارث يتطّلب المزيد من االهتما  ،وتشـ ـ ــجع في ه ا

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على زيـادة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـارات في الحـد من ماـاطر الكوارث ،ةمـا في ذلـ البنى التحتيـة القـادرة على
_________________

( )17القرار  ،313/69المرفق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619 )18
( )19المرجع نفسه ،المجلد  ،1954الرقم .33480
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الصـ ـ ـ ـ ـ ــمود ،وتدعو منةومة األمم المتحدة وكياناترا ،كا ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن نطا واليته ،إلى أن تقو  ،ةالش ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة مع

المؤس ـ ـسـ ــات المالية الدولية والمصـ ــارف اانمائية ااقليمية وسـ ــائر المؤس ـ ـسـ ــات والجرات صـ ــاح ة المصـ ــلحة

ذات الصــلة ،بتقديم الدعم إلى البلدان النامية في وضــع اســتراتيجيات تمويا شــاملة للحد من مااطر الكوارث
دعمـا لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـات الوطنيـة والمحليـة للحـد من ماـاطر الكوارث ،وتحفيز االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـارات في القـدرة على

الص ـ ــمود والوقاية ،وباس ـ ــتكش ـ ــاف س ـ ــبا إنش ـ ــاء آليات تمويا مص ـ ــممة خص ـ ــيص ـ ــا للحد من مااطر الكوارث،

ةما يشما ُن ُرج التمويا المستندة إلى التوقعات وآليات التنمين ضد مااطر الكوارث؛
- 33

تشيييييييييجع الـدول على تاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مزيـد من الموارد المحليـة للحــد من ماــاطر الكوارث،

ةما في ذل إنشـ ـ ـ ــاء بنى تحتية قادرة على الصـ ـ ـ ــمود ،وإدماج الحد من مااطر الكوارث في الميزنة والتاطيح

المـالي على نطـا جميع القطـاعـات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان أن تكون أطر التمويـا وخطح البنى التحتيـة

الوطنية قائمة على الوعي ةالمااطر ،وفقا للاطح والسياسات الوطنية؛
- 34

تسيي ةنن الاسـ ــائر االقتصـ ــادية ما فتمإ تزداد من جراء ارتفاع عدد األصـ ــول المعرضـ ــة

ل خطار وخيمترا ،وتش ــجع البلدان على أن تجري تقييما لمااطر الكوارث على البنى التحتية الحيوية القائمة،
وتضـمن أن تكون خطح البنى التحتية متوائمة مع االسـتراتيجيات الوطنية للحد من مااطر الكوارث وتقييمات

المااطر ،وتدعم نشـ ـ ـ ـ ــر تقييمات مااطر الكوارث لعمو الجمرور ،وتجعا تقييمات مااطر الكوارث شـ ـ ـ ـ ــرطا

ال محيد عنه في االس ـ ـ ــتثمارات المتعلقة ةالبنى التحتية وااسـ ـ ـ ـ ان وتعزز األطر التنةيمية لتاطيح اس ـ ـ ــتادا
األ ارضــي وقوانين البناء ،حســب االقتضــاء ،وص ـوال إلى الغاية (د) من إطار ِس ـنداي ،وفي ه ا الصــدد تشــجع
البلدان والجرات األخرى صـ ـ ـ ـ ــاح ة المصـ ـ ـ ـ ــلحة ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة على إدماج اعت ارات الحد من مااطر الكوارث
ضمن استثماراترا االجتمايية واالقتصادية والبيمية؛
- 35

تشيييجع جميع الجرات ص ـ ــاح ة المص ـ ــلحة ذات الص ـ ــلة على التعاون مع القطاع الااص

لتعزيز قدرة المؤسـ ـس ــات التجارية على الص ــمود ،هي والمجتمعات التي تعما بداخلرا ،وذل من خالل إدماج

مااطر الكوارث ضمن ممارساترا اادارية ،وعلى تيسير االستثمارات الااصة في الحد من مااطر الكوارث،

وعلى تشجيع االستثمارات الااصة القائمة على الوعي ةالمااطر؛
- 36

تؤكد من جديد أن االسـ ــتثمار في المرارات والنةم والمعارف الوطنية والمحلية لبناء القدرة

الحد من خطر التشـ ـ ّـرد في سـ ــيا
على الصـ ــمود في وجه الكوارث والتنهب لرا سـ ــيسـ ــاهم في حفظ األرواح ،و ّ
التكـ ــالي ،
التكي وتعزيز األمن الغ ـ ـ ائي ،وخف
الكوارث ،والنرو ةقـ ــدرة نةم اانتـ ــاج الغ ـ ـ ائي على ّ
والمحافةة على م اســب التنمية ،وتشــجع في ه ا الصــدد على إيجاد ســبا مبتكرة ،مثا نرج التمويا المســتندة

إلى التوقعات وآليات التنمين ضـ ــد مااطر الكوارث ،من أجا زيادة توافر الموارد للدول األعضـ ــاء ،وذل قبا

أن تكون هناك توقعات موثوقة بوقوع الكوارث؛
- 37

تؤكد من جديد أيضييا ض ــرورة تعزيز قدرة البلدان النامية على التنفي  ،ال س ــيما أقا البلدان

نموا ،والدول الجزرية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة النـاميـة ،والبلـدان النـاميـة غير السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحليـة ،والبلـدان األفري يـة ،وك ل البلـدان
المتوسـطة الدخا التي تواجه تحديات محددة ،ةما يشـما تعبمة الدعم من خالل التعاون الدولي ،لتوفير وسـائا

التنفي لزيادة الجرود المحلية ةما يتفق مع األولويات الوطنية لر البلدان؛
- 38

تشييرر إلى أن مؤشـ ــر الضـ ــع

االقتصـ ــادي والبيمي يولي االعت ار ثثار الكوارث ،وتسـ ــلم

ةــنهميــة ماــاطر الكوارث وأثر الكوارث في عمليــة الاروج من فمــة أقــا البلــدان نموا ،ةمــا في ذلـ تقييم آثــار
21-19253
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الحد من مخاطر الكوارث
ّ

A/RES/76/204

العواقب المحتملة للاروج من تل الفمة ومواجز مواطن الضع  ،وتؤكد أهمية إدماج مسنلة الحد من مااطر

الكوارث في استراتيجيات االنتقال السلس للبلدان التي هي في طور الاروج من تل الفمة؛
- 39

تسيي ي ةنن حجم قدرة البلدان النامية على ال يا على نحو فعال بتعزيز وتنفي س ـ ـ ــياس ـ ـ ــات

وتـدابير وطنيـة للحـد من ماـاطر الكوارث في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا ظروف وقـدرات كـا بلـد من هـ البلـدان ،يم ن زيـادة

تعزيز من خالل توفير التعاون الدولي المستدا ؛
- 40

تسي أيضيا ةنهمية إعطاء األولوية لتطوير بناء القدرات ووضـع السـياسـات واالسـتراتيجيات

والاطح فيمـا يتعلق ةالحـد من ماـاطر الكوارث على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـدين المحلي والوطني ،وذل ةمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة جميع

أصحاب المصلحة المعنيين ،وفقا للممارسات والتشريعات الوطنية؛
- 41

تس ي كذلك ةنن المس ــؤولية عن منع الكوارث والحد من مااطرها مش ــتركة بين الح ومات

وأص ــحاب المص ــلحة ذوي الص ــلة ،رغم أنرا تقع ةاألس ــاس على عاتق كا دولة ،وتسـ ـّلم ةنن الجرات ص ــاح ة
المص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة ذات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة من غير الدول وغيرها من الجرات ،ةما فيرا المجموعات الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ــية والبرلمانات

والمجتمع المـدني والحركـة الـدوليـة للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـب األحمر والرالل األحمر والمنةمـات غير الح وميـة والمنتـديـات
الوطنية للحد من مااطر الكوارث ومراكز التنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الااص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ةدطار ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنداي وممثلو الح ومات المحلية
والمؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات العلمية والقطاع الااص ،وك ل المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات والوكاالت والص ـ ـ ــناديق والبرامج المعنية التاةعة

لمنةومة األمم المتحدة والمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات والمنةمات الح ومية الدولية المعنية األخرى ،تؤدي دو ار هاما كنطراف
مسـاعدة في مسـاعدة الدول ،وفقا للسـياسـات والقوانين واألنةمة الوطنية ،على تنفي إطار ِسـنداي على الصـعد
وبنن الحاجة تدعو إلى ب ل المزيد من الجرود لحشــد ش ـراكات أصــحاب
المحلي والوطني وااقليمي والعالميّ ،
المصلحة المتعددين من أجا الحد من مااطر الكوارث ،وفقا للاطح والسياسات الوطنية؛
- 42

تشييجع الح ومات على تعزيز المشـ ــاركة الكاملة والمتسـ ــاوية والفعالة والدور ال يادي للمرأة

واألش ــااص ذوي ااعاقة في تص ــميم س ــياس ــات وخطح وبرامج مرايية لالعت ارات الجنس ــانية وش ــاملة لمس ــائا

ااعاقة للحد من مااطر الكوارث وفي إدارترا وتوفير الموارد الالزمة لرا وتنفي ها ،وتسـّلم في ه ا الصـدد ةنن
يتعرض ـ ــن على نحو غير متناس ـ ــب للاطر ،ولتزايد فقدان س ـ ــبا الايا ،وحتى للاس ـ ــائر في
النس ـ ــاء والفتيات ّ

طا في الش ـ ات ونةم الدعم المادية
األرواح أثناء الكوارث وفي أعقابرا ،وبنن الكوارث وما تتســبب ةه من تع ّ
واالجتمايية واالقتصادية والبيمية ،تؤثر ةش ا غير متناسب في األشااص ذوي ااعاقة وأسرهم؛
- 43

تؤكد أهمية تعميم مراعاة المنةور الجنساني والمنةورات المتعلقة ةاألشااص ذوي ااعاقة

وسـائر األشـااص ال ين يايشـون في أوضـاع هشـة في سـيا إدارة مااطر الكوارث وإشـراك األطفال والشـ اب،

ةمن فيرم االختص ــاص ــيون الشـ ـ اب ،واالس ــتفادة على النحو المالئم من قدراترم ،بوص ــفرم مس ــاهمين في إدارة
مااطر الكوارث ةغية تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصــمود والحد من أوجه الضــع

االجتمايية إزاء

الكوارث ،وتسّلم في ه ا الصدد ةضرورة المشاركة والمساهمة الشاملتين للنساء واألطفال والمسنين واألشااص

ذوي ااعاقة والشـ ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ ــلية والمجتمعات المحلية ،فضـ ـ ـ ــال عن دور الش ـ ـ ـ ـ اب والمتطوعين والمراجرين
واألوس ـ ـ ــا األكاديمية والكيانات والشـ ـ ـ ـ ات العلمية وال حثية ودوائر األعمال والراةطات المرنية ومؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات

تمويـا القطـاع الاـاص ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـا ااعال في جميع المحـافـا والعمليـات المتعلقـة ةـالحـد من ماـاطر الكوارث،
ط قا اطار ِسنداي؛
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الحد من مخاطر الكوارث
ّ

A/RES/76/204

أن الوقاية من الكوارث والتنهب لرا واتااذ ااجراءات الم رة وبناء القدرة على
 - 44تشدد على ّ
الص ــمود تكون في معةم الحاالت أكثر فعالية من حيي التكلفة ة ثير من تدابير االس ــتجاةة للطوارئ ،وأيض ــا
على أهمية ب ل جرود إضـ ـ ـ ــافية لزيادة توفير آليات اان ار الم ر ةاألخطار المتعددة وإتاحة فرص حصـ ـ ـ ــول
الدول على ه اثليات ،من أجا ضـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن يفضـ ـ ـ ـ ـ ــي اان ار الم ر إلى العما الم ر ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ــجع جميع

أصحاب المصلحة المعنيين على دعم ه الجرود؛
- 45

تعترف ةـالعمـا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر لكيـانـات منةومـة األمم المتحـدة ،وفقـا لواليـة كـا منرـا ،في دعم

الجرود التي تب لرا البلدان النامية في مجال الحد من مااطر الكوارث ،ةما في ذل من خالل ال يا  ،حسـ ـ ــب

االقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ةددراج الحد من مااطر الكوارث في إطار األمم المتحدة للتعاون من أجا التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة

وجعلــه جزءا من التحليــا المتعــدد األةعــاد في التقييم القطري المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ،وتطلــب إلى كيــانــات األمم المتحــدة
المعنية وأفرقة األمم المتحدة القطرية مواصــلة إدماج الحد من مااطر الكوارث وتنفي إطار ِس ـنداي في عملرا
ومواءمـة عملرـا مع خطـة عمـا األمم المتحـدة للح ّـد من ماـاطر الكوارث من أجـا زيـادة القـدرة على مواجرترـا:
نحو إرسـ ــاء نرج متكاما إزاء التنمية المسـ ــتدامة يقو على الوعي ةالمااطر ،مسـ ــترشـ ــدة في ذل ةفريق ك ار

ااداريين المعني ةالحد من مااطر الكوارث لزيادة القدرة على الص ــمود ال ي أنش ــنته الممثلة الااص ــة ل مين
العا للحد من مااطر الكوارث ،وفقا اطار ِس ـ ـنداي ،وتحي الجرات األخرى ص ـ ــاح ة المص ـ ــلحة على ال يا
بل ؛

- 46

تعترف أيضييييا ةنهمية العما ال ي تقو ةه الوكاالت والصـ ـ ــناديق والبرامج التاةعة لمنةومة

األمم المتحدة وغيرها من المؤسـ ـس ــات المعنية في مجال الحد من مااطر الكوارث ،وبالزيادة الكبيرة في طلب

خـدمـات م تـب األمم المتحـدة للحـد من ماـاطر الكوارث وبـالحـاجـة إلى توفير مـا يلز من موارد ثـابتـة وكـافيـة
ويم ن التنبؤ برا وفي الوقإ المناسـب لدعم تنفي إطار ِسـنداي ،وتشـجع في ه ا الصـدد الدول األعضـاء على

النةر في تقديم أو زيادة التبرعات لم تب األمم المتحدة للحد من مااطر الكوارث؛
- 47

تسيي ةاسـ ــتمرار أهمية التمويا الطوعي ،وتحي الجرات المانحة القائمة والجديدة على أن

توفر التمويا الكافي لص ـ ــندو األمم المتحدة االس ـ ــتمماني للحد من الكوارث وأن تزيد من المس ـ ــاهمات المالية
المقدمة له حيثما أم ن ،دعما لتنفي إطار ِس ـ ـ ـنداي ،ةما في ذل من خالل المسـ ـ ــاهمات غير الماص ـ ـ ـصـ ـ ــة،
والمتعددة السنوات إذا أم ن؛
- 48

تؤكيد من جيدييد أهميــة المنتــدى العــالمي للحــد من ماــاطر الكوارث والمنتــديــات ااقليميــة

ودون ااقليمية المعنية ةالحد من مااطر الكوارث بوصـ ـ ـ ـ ــفرا محافا لتقييم ومناقشـ ـ ـ ـ ــة التقد المحرز في تنفي
إطار ِسـ ـنداي وتعزيز التماسـ ـ بين أنش ــطة الحد من مااطر الكوارث ،والتنمية المس ــتدامة والتااي من آثار
معرا ،ةما في ذل التمويا ،وتسـ ـّلم بنتائجرا بوصـ ــفرا مسـ ــاهمات في المنتدى السـ ــياس ــي

التكي
تغير المناخ و ّ
الرفيع المستوى المعني ةالتنمية المستدامة؛
- 49

تعرب عن تقديرها لح ومة إندونيســيا الســتضــافة الدورة الســاةعة للمنتدى العالمي للحد من

مااطر الكوارث في ةالي في الفترة من  23إلى  28أيار/مايو  ،2022وتعرب أيض ــا عن تقديرها الس ــتض ــافة

ح ومـات البرتغـال وجـامـاي ـا وكينيـا والمغرب في عـا  ،2021وح ومـة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراليـا في عـا  2022للمنتـديـات
ااقليميـة للحـد من ماـاطر الكوارث ،وهي منـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات نةمـإ ةـاالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراك مع م تـب األمم المتحـدة للحـد من

21-19253
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الحد من مخاطر الكوارث
ّ

A/RES/76/204

مااطر الكوارث ،وتش ـ ــجع جميع الجرات ص ـ ــاح ة المص ـ ــلحة والقطاعات والو ازرات على المش ـ ــاركة فيرا على

أعلى مستوى مم ن؛
والتااي

- 50

تؤكيد أهميـة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع إدمـاج التث ي

ةـنخطـار الكوارث ،ةمـا في ذلـ الوقـايـة من الكوارث

منرا والتنهب لرا والتص ــدي لرا والتعافي منرا وإعادة التنهيا ةعدها ،في نةم التعليم الرس ــمي وغير

الرسمي ،وك ل في مناهج التربية الوطنية على جميع المستويات التعليمية ،وفي التعليم والتدريب المرنيين؛
- 51

ترح ةاالحتفال السـ ـ ــنوي ةاليو الدولي للحد من مااطر الكوارث في  13تش ـ ـ ـرين األول/

أكتوبر واليو العالمي للتويية ةنمواج تسـ ـ ـ ــونامي في  5تشـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر ،وتشـ ـ ـ ــجع جميع الدول وهيمات
األمم المتحدة وس ــائر الجرات الفاعلة المعنية على االحتفال بر ين اليومين من أجا مواص ــلة تويية الجمرور

ةمسنلة الحد من مااطر الكوارث؛

 - 52تؤكيد من جيدييد االلت از الم ّرس في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم خطـة عـا  2030ةعـد ترك أي أحـد خل
الركب وباتااذ مزيد من الاطوات الملموســة لدعم األشــااص ال ين يايشــون في أوضــاع هشــة والبلدان األشــد

ضعفا ،وللوصول أوال إلى من هم أشد ةعدا عن الركب؛
- 53

تط

إلى األمين العا أن يقد إلى الجماية العامة في دورترا الس ـ ـ ــاةعة والس ـ ـ ـ عين تقري ار

عن تنفي ه ا القرار ،وأن يدرج ضـ ـ ـ ـ ــمن تقرير فرعا ةشـ ـ ـ ـ ــنن اتااذ إجراءات عالمية فعالة لمعالجة آثار ظاهرة
النينيو ،وتقرر أن تدرج في جدول األعمال المؤقإ لدورترا الســاةعة والس ـ عين البند الفرعي المعنون قالحد من

مااطر الكوارث  ،في إطار البند المعنون قالتنمية المستدامة .
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