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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/463/Add.3( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
  

٧١/٢٢٦ -  من خماطر الكوارث احلد  
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــا  إىل إذ تشــــري   ــؤرخ  ٧٠/٢٠٤قرراهــ ــمرب وإىل   ٢٢املــ ــانون األول/ديســ ــعكــ  مجيــ

  ،ذات الصلةالسابقة القرارات 
 للحــد مــن خمــاطر الكــوارث   ســندايإطــار و  )١(إعــالن ســنداي  إىل أيضــا وإذ تشــري  
  ،)٢(٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 

 ،)٤(٢١ وجدول أعمال القـرن  ،)٣(إىل إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية كذلك وإذ تشري  
وإعـالن جوهانسـربغ بشـأن     ،)٥(٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القـرن   ،)٤(٢١ القرن

 جوهانسـربغ  العاملي للتنمية املسـتدامة (خطـة  وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة  ،)٦(التنمية املستدامة

_______________ 

  ، املرفق األول.٦٩/٢٨٣القرار   )١(
  .الثاين املرفق املرجع نفسه،  )٢(
، الـد  ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤-٣عـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،      تقرير مؤمتر األمم املتحـدة امل  )٣(

، ١والتصــويب)، القــرار  A.93.I.8(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  األول، القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر 
 األول. املرفق

 املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٤(

 ، املرفق.١٩/٢-القرار دإ  )٥(

ــا،         )٦( ــوب أفريقي ــتدامة، جوهانســربغ، جن ــاملي للتنميــة املس ــة الع ــؤمتر القم ــر م  ٤ -آب/أغســطس  ٢٦تقري
 ،١ والتصويب)، الفصل األول، القرار A.03.II.A.1(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب

 املرفق.
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ــذ) ــة        ،)٧(للتنفي ــة املســتدامة املعنون ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي ــد الوثيق ــد تأكي وإذ تعي
  وال سيما القرارات املتصلة باحلد من خماطر الكوارث، ،)٨(“املستقبل الذي نصبو إليه”

املعنـــون ، ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٥املـــؤرخ  ٧٠/١قرارهـــا تؤكـــد مـــن جديـــد إذ و 
ــام     ” ــة التنميــة املســتدامة لع ــا: خط ــل عاملن ــذي  ،“٢٠٣٠حتوي ــهعتمــداال ــة مــن   ت في جمموع
الـيت تركـز علـى    املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة،    العاملية الشاملة والبعيدة املدى ف والغايات هدااأل
التزامهـا بالعمـل دون كلـل مـن أجـل تنفيـذ اخلطـة        تعيد تأكيد إذ لناس وتفضي إىل التحول، وا

 يف ، وإدراكهـا أن القضـاء علـى الفقـر جبميـع صـوره وأبعـاده، مبـا        ٢٠٣٠بالكامل حبلـول عـام   
غـىن عنـه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة،       ه العـامل وشـرط ال  هذلك الفقر املدقع، هو أكرب حتد يواج

علـى   -االقتصادي واالجتمـاعي والبيئـي    -بتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة  والتزامها
اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفيـة  وباالستناد إىل حنو متوازن ومتكامل، 

  ،ينفّذ من تلك األهدافمل   ما إىل استكمال سعيالو
بشـأن   ٢٠١٥متوز/يوليـه   ٢٧املـؤرخ   ٦٩/٣١٣قرارهـا  وإذ تؤكد مـن جديـد أيضـا     

خطة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة، الـيت تشـكل جـزءا           
علـى توضـيح   هـا وتسـاعد   ها وتكملُوتـدعم  ،٢٠٣٠يتجزأ من خطة التنميـة املسـتدامة لعـام     ال

تأكيـد  تعيـد  إذ و ،سياسـات وإجـراءات عمليـة   مـن خـالل    التنفيذاملتصلة بوسائل  سياق غاياا
اتيـة علـى مجيـع املسـتويات     ؤالتمويـل ويئـة بيئـة م    بالتصـدي لتحـدي  االلتزام السياسي القـوي  

  بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العاملي، ،لتنمية املستدامةلتحقيق ا
 باحلاجة إىل ـج وقـائي أوسـع نطاقـا وأكثـر تركيـزا علـى النـاس إزاء خمـاطر          وإذ تسلم  

ملخـاطر   الكوارث، وضرورة أن تكـون ممارسـات احلـد مـن خمـاطر الكـوارث ممارسـات تتصـدى        
  وفعالية، متعددة وتتوالها قطاعات متعددة وأن تكون شاملة ومتيسرة لكي تكون ذات كفاءة

مـن دعـوة إىل   نداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث     إطـار سـ  جـاء يف   ماوإذ تكرر تأكيد   
 بشكل كبري من خماطر الكوارث واخلسائر يف األرواح وسبل املعيشـة والصـحة واألصـول    احلد

االقتصادية واملادية واالجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة لألشـخاص واألعمـال التجاريـة واتمعـات        
  ،احمللية والبلدان

وتفاقم أثرهـا   حجمهاعدد الكوارث وزيادة تواترها وإزاء  قلقهاوإذ تعرب عن بالغ   
طويلة األمـد   سلبية ، وما أدى إليه من خسائر فادحة يف األرواح وعواقبيف السنوات األخرية

_______________ 

 .املرفق، ٢ القرار نفسه، املرجع  )٧(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٨(
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بيئي بالنسبة للمجتمعات القليلـة املنعـة يف مجيـع أحنـاء     الجتماعي واالقتصادي واال على الصعيد
  املستدامة، وخباصة لدى البلدان النامية، العامل، األمر الذي يعرقل حتقيق تنميتها

إطـــار انعقـــاد املـــؤمتر الـــدويل املعـــين بتنفيـــذ اجلوانـــب الصـــحية مـــن         تالحـــظ وإذ  
ــانكوك يــومي  ٢٠٣٠-٢٠١٥للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفتــرة    ســنداي ، الــذي عقــد يف ب

مــن تنفيــذ اجلوانــب الصــحية  واعتمــد مبــادئ بــانكوك بشــأن   ٢٠١٦آذار/مــارس  ١١ و ١٠
  ،ظم صحية قادرة على الصمودنمن أجل إقامة  سندايكمسامهة يف إطار  سنداير إطا

وبـأنّ اآلثـار    ،الكامنة وراء خماطر الكـوارث  من العوامل هوتغري املناخ بأنّ وإذ تسلّم   
قـد   ،تـدهور البيئـة واشـتداد الظـواهر اجلويـة     ، باعتبارهـا عوامـل مسـاعدة علـى     تغري املناخالوخيمة ل

الصـدد   وإذ تنـوه يف هـذا   ،الناجم عـن الكـوارث   نزوح السكان يف عوامل أخرى إىل جانبتسهم 
    ،)٩(املناخ النتائج املتفق عليها دوليا ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريب

األطـراف   كـل تشـجع  وإذ ر، نفاذه يف وقت مبكّوببدء  )١٠(يسباتفاق بار ترحبوإذ   
األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن     وبشكل كامل،  هعلى تنفيذ هذا االتفاق يف

التصديق عليهـا أو قبوهلـا أو املوافقـة عليهـا أو االنضـمام       وكاليت مل تودع بعد صك ،تغري املناخ
  ؛إليها، حسب االقتضاء، على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

واجهـة الكـوارث واألخطـار    مليل تعزيز التعاون الدو يكتسيه على ما تعيد التأكيدوإذ   
 مــن أمهيــة يف منــع ،املتصــلة بــالطقس، مبــا يف ذلــك ظــاهرة النينيــو واآلثــار الســلبية لــتغري املنــاخ 

ــت املناســب  حــدوث أضــرار جســيمة   ــوفّر يف الوق ــن   ويف ضــمان أن يت ــدر كــاف م ــةق  اإلغاث
تقـر يف   ، وإذتلـك الكـوارث   علـى مواجهـة آثـار   لتأمني قـدرم   السكان املتضررينبواالهتمام 

  ،إلنذار املبكر باألخطار املتعددةمنسقة لنظم هذا الصدد بأمهية تطوير 
سـيما أقـل البلـدان منـوا      ضة للكوارث، البأنه يلزم إيالء البلدان النامية املعر تسلّموإذ   

وكــذلك  ،والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والبلــدان األفريقيــة
ارتفـاع مسـتويات    بالنظر إىلالبلدان املتوسطة الدخل اليت تواجه حتديات خاصة، عناية خاصة 

قدرا على التصـدي للكـوارث والتعـايف     بكثريتتجاوز  ما غالبالديها، واليت املخاطر الضعف و
ــها، وإذ تســلم   ــد     أيضــامن ــل وتقــدمي مســاعدة مالئمــة إىل البل ــه ينبغــي إيــالء اهتمــام مماث ان بأن

املعرضـة للكـوارث، كالبلـدان األرخبيليـة، وكـذلك البلـدان       و األخرى ذات اخلصائص احملـددة 
  ذات السواحل املمتدة،

_______________ 

)٩(  United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 .  
 .، املرفق٢١-/م أ١املقرر ، FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر   )١٠(
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 (املوئـل  املعـين باإلسـكان والتنميـة احلضـرية املسـتدامة      ؤمتر األمم املتحدةمب ترحبوإذ   
إذ و، ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٠إىل  ١٧يف الفتــرة مــن يف كيتــو قــد الــذي عالثالــث) 

لتنفيـــذ اخلطـــة احلضـــرية علـــى الصـــعيد العـــاملي  ســـندايأمهيـــة حتقيـــق أهـــداف إطـــار  تـــدرك
  ،)١١(اجلديدة

ون املعنـ و ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢املـؤرخ   ٧٠/٢٠٣قرارهـا   إىل تشريوإذ   
  ،“اليوم العاملي للتوعية بأمواج تسونامي”

وعلــى مبــدأ علــى أمهيــة مبــدأ الشــمول يف منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة  تشـدد  وإذ  
  عن الركب يف تنفيذ هذا القرار،أحد وال أي بلد أي  ختلّف عدم

  ؛)١٢(٧٠/٢٠٤بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة  حتيط علما  - ١  
للحـد مـن خمـاطر     سـنداي طـار  إلو )١(سندايعالن إل على التنفيذ الفعال حتث  - ٢  

  ؛)٢(٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفترة 
إىل منــع نشــوء خمــاطر الكــوارث اجلديــدة واحلــد مــن املخــاطر    دعوــاتكــرر   - ٣  

القائمة عن طريق تنفيذ تدابري متكاملة وشاملة اقتصادية وهيكلية وقانونية واجتماعية وصـحية  
ض لألخطـــار وسياســـية ومؤسســـية حتـــول دون التعـــر وثقافيـــة وتربويـــة وبيئيـــة وتكنولوجيـــة  
ومـن مث   وتعـزز التأهـب للتصـدي هلـا والتعـايف منـها،       والضعف يف وجه الكـوارث وحتـد منـها،   

  تعزز القدرة على الصمود؛
طر اخمـــعلـــى أمهيــة مواصـــلة النظــر املوضـــوعي يف مســألة احلـــد مــن      تشــدد   - ٤  

الكــوارث، وتــدانع شــج ــات األمــم املتحــدة   البل ــة   وهيئ ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــا املعني
علـى أن تضـع يف اعتبارهـا الـدور      صـاحبة املصـلحة ذات الصـلة   وسائر املؤسسـات واألطـراف   

مجلـة مـن األهـداف مـن      حتقيـق طر الكوارث يف اخماهلام الذي تؤديه األنشطة املنسقة للحد من 
 ؛املستدامة  بينها حتقيق التنمية

 على االضـطالع  الدول على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي تشجع  - ٥  
ــة ذات        ــك يف اــاالت األربع ــع القطاعــات، وذل بأعمــال مركــزة داخــل كــل قطــاع ويف مجي

بل التصـدي ملخـاطر الكـوارث    ، وهي فهم خماطر الكـوارث، وتعزيـز سـ   سنداياألولوية إلطار 
يف جمال احلد مـن خمـاطر الكـوارث تعزيـزا للقـدرة      من أجل إدارة خماطر الكوارث، واالستثمار 

_______________ 

  ، املرفق.٧١/٢٥٦القرار   )١١(
١٢)( A/71/230.  
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إعـادة البنـاء   ”مـن أجـل   ب للكـوارث بغيـة التصـدي هلـا بفعاليـة و     على الصـمود، وتعزيـز التأهـ   
  يف مرحلة التعايف واإلصالح وإعادة البناء؛“ بشكل أفضل

خطـة عمـل األمـم    ”، مـن  سـنداي بالنسخة املنقحة، على ضـوء إطـار    ترحب  - ٦  
ـج    : مـن خمـاطر الكـوارث مـن أجـل زيـادة القـدرة علـى مواجهتـها          املتحدة للحد حنـو إرسـاء

، وتشـجع هيئـات األمـم املتحـدة     “متكامل إزاء التنميـة املسـتدامة يقـوم علـى الـوعي باملخـاطر      
صــاحبة املصــلحة ذات ووكاالــا وصــناديقها وبراجمهــا املعنيــة وســائر املؤسســات واألطــراف   

ســياق  ضــمن أنشــطة كــل منــهانقحــة يف تنســيق وتوضــيح مراعــاة خطــة العمــل املعلــى  الصــلة
  ؛سندايالتنمية املستدامة ووفقا ملا جاء يف إطار 

من أجل حتقيـق األهـداف    أن تعملميع اجلهات الفاعلة املعنية باألمر جب يب  - ٧  
  ؛سندايالعاملية املتفق عليها يف إطار 

غ اهلـدف (هــ) مـن    املخصص لبلـو  يف هذا الصدد، ونظرا لقصر الوقت تسلّم  - ٨  
تطـوير اسـتراتيجيات احلـد مـن خمـاطر      ل بنطاق العمـل الـالزم  ، ٢٠٢٠حبلول سنة  سندايإطار 

وتعزيـز قواعـد بيانـات    ، وذلـك بوسـائل منـها إنشـاء     الكوارث على الصـعيدين الـوطين واحمللـي   
القـدرات  مـا هـو متـاح مـن     بيانـات املخـاطر و  وعـن   وطنية عن اخلسائر النامجـة عـن الكـوارث   

فضــال عــن إجــراء تقييمــات للمخــاطر، وتعيــد التأكيــد علــى  ، الصــعيدين الــوطين واحمللــي علــى
تعبئـة الـدعم مـن خـالل      ويشـمل ذلـك  البلـدان الناميـة،    القدرة على التنفيذ لدىضرورة تعزيز 
 ولويـات الوطنيـة  األمبـا يتفـق مـع    وتكثيـف اجلهـود احملليـة    توفري وسائل التنفيـذ  لالتعاون الدويل 

  ؛نهلذه البلدا
العمـل علـى   ، سـنداي الدول على أن تواصـل، يف سـياق تنفيـذها إلطـار     حتث   - ٩  

أمكن، علـى   إذامبا يف ذلك العمل، ، بشأن اخلسائر احلالية مجع البيانات ووضع خطوط أساس
 ٢٠٠٥ تارخيهـا إىل عـام   الـيت يرجـع  الكـوارث  عن  النامجةاخلسائر عن املصنفة  مجع املعلومات

  ؛على األقل
طر اخمــالــدول األعضــاء علــى إيــالء االهتمــام الواجــب للحــد مــن         عتشــج  - ١٠  

ــذ    ــاء تنفيـ ــوارث أثنـ ــةالكـ ــام    خطـ ــتدامة لعـ ــة املسـ ــدة   )١٣(٢٠٣٠التنميـ ــان واردا يف عـ إذا كـ
  وغايات؛  أهداف

_______________ 

  .٧٠/١ القرار  )١٣(
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للتنسيق واالتساق الفعالني، حسـب االقتضـاء،    تشجيعها القوي تكرر تأكيد  - ١١  
الصــادرة عــن املــؤمتر  وخطــة عمــل أديــس أبابــا ٢٠٣٠خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  يف تنفيــذ
اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة   واتفاق باريس املعتمد يف إطار  )١٤(الثالث لتمويل التنميةالدويل 

كـل منــها، وضـرورة ذلـك التنســيق     ة، مـع احتــرام واليـ  سـنداي وإطــار  ،)١٠(بشـأن تغـري املنـاخ   
ومواجهــة  القــدرة علــى مواجهــة الكــوارث بنــاء التــآزر و إقامــة عالقــاتواالتســاق مــن أجــل  

  ؛العاملي املتمثل يف القضاء على الفقر جبميع أشكاله وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقعالتحدي 
إيالء العناية الواجبة الستعراض التقدم احملرز علـى الصـعيد    على مواصلةحتث   - ١٢  

ــذ إطــار   ــة واملنســقة للمــؤمترات     ســندايالعــاملي يف تنفي ــات متابعتــها املتكامل كجــزء مــن عملي
ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة، مبــا يتوافــق مــع أعمــال الــس االقتصــادي            

لرفيع املستوى للتنمية املستدامة ودورات االسـتعراض الشـامل   واالجتماعي واملنتدى السياسي ا
للسياسات اليت جترى كل أربع سنوات، حسب االقتضاء، مـع مراعـاة املسـامهات املقدمـة مـن      

للحد مـن خمـاطر    ودون اإلقليمية املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث واملنتديات اإلقليمية
  ؛سندايمرصد إطار والكوارث، 

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املفتـوح العضـوية املعـين    إىل نتائج  عتتطل  - ١٣  
ــدول  باملؤشــرات واملصــطلحات ذات الصــلة باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث    ــوه مبشــاركة ال ، وتن

يف أعمــال فريــق اخلــرباء وأيضــا بالــدعم املقــدم لــه مــن منظومــة األمــم    بشــكل فعــال األعضــاء 
االتسـاق  ب على ضـرورة وضـع النتـائج   وتؤكد ، صاحبة املصلحة املتحدة ومن اجلهات األخرى

وذلـك  مع عمل فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املسـتدامة،  
  التساق يف التنفيذ ومجع البيانات وإعداد التقارير؛ضمانا للجدوى وا

بــني  مشــتركة هــارطاواحلــد مــن خم الكــوارث عــن منــع ســؤوليةاملبــأن  ســلّمت  - ١٤  
وتسـلم  ، كـل دولـة  علـى عـاتق   باألساس تقع  ني، رغم أااملعني وأصحاب املصلحةاحلكومات 

مبـا فيهـا    مـن غـري الـدول وغريهـا مـن اجلهـات،       ة املصلحة ذات الصلةاحبصأيضا بأن اجلهات 
ــة للــهالل األمحــر والصــل     يب اموعــات الرئيســية والربملانــات واتمــع املــدين واحلركــة الدولي

ــة وامل األمحــر واملنظمــات غــري  ــدياتاحلكومي ــة للحــد مــن   نت طر الكــوارث ومراكــز  اخمــالوطني
وممثلو احلكومـات احملليـة واملؤسسـات العلميـة والقطـاع اخلـاص        سنداي التنسيق اخلاصة بإطار

ــة التابعــة مل   ؤسســاتاملوكــذلك  نظومــة األمــم املتحــدة  والوكــاالت والــربامج والصــناديق املعني
، تؤدي دورا هاما كأطراف مسـاعدة  األخرى املعنية املنظمات احلكومية الدوليةواملؤسسات و

_______________ 

  ، املرفق.٦٩/٣١٣القرار   )١٤(
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ــا   ــدول، وفق ــدعم إىل ال ــدمي ال ــذ إطــار     يف تق ــة، يف تنفي ــة الوطني ــوانني واألنظم للسياســات والق
  ؛على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي سنداي

القيـادي بصـورة كاملـة    احلكومات على تعزيز مشاركة املرأة ودورها  تشجع  - ١٥  
وفعالة وعلى قدم املساواة يف تصميم وإدارة وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج احلـد مـن خمـاطر    

  الكوارث اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني، وتوفري املوارد هلا؛
واملنظور املتعلـق باألشـخاص   نظور اجلنساين املعلى أمهية تعميم مراعاة  تشدد  - ١٦  

طر الكوارث بغية تعزيز قـدرة اتمعـات احملليـة علـى التكيـف واحلـد       اخمرة يف إدا ذوي اإلعاقة
ــذا الصــدد بضــرورة املشــاركة        ــة إزاء الكــوارث، وتســلم يف ه ــن أوجــه الضــعف االجتماعي م

للمـرأة واألطفـال واملسـنني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة والشـعوب األصـلية         تنيالشاملواملسامهة 
ــة ــات احملليـ ــن دور  واتمعـ ــال عـ ــة  ، فضـ ــات احملليـ ــاجرين واتمعـ ــوعني واملهـ ــباب واملتطـ  الشـ

ــة و   ــة والبحثي ــة والكيانــات والشــبكات العلمي األعمــال والرابطــات  دوائــرواألوســاط األكادميي
املهنية ومؤسسات متويل القطاع اخلاص ووسائط اإلعـالم يف مجيـع احملافـل والعمليـات املتعلقـة      

  ؛سنداي، طبقا إلطار الكوارث طراخمباحلد من 
تقتضـي مـن الـنظم املعنيـة مبواجهـة الكـوارث       األخطـار البيولوجيـة   بأنّ  تسلّم  - ١٧  

يف جماالت تقييم املخاطر واملراقبة واإلنـذار املبكّـر، وبـأنّ     بقوة التنسيقوإدارة املخاطر الصحية 
هي مـن األمـور    ةالصحي األنظمةاهلياكل الصحية القادرة على الصمود وتطوير مجمل قدرات 

  د من خماطر الكوارث عموما وتبين القدرة على مواجهتها؛اليت حت
لمنتـدى العـاملي للحـد مـن     بالدعوة إىل عقد الدورة اخلامسة القادمـة ل  ترحب  - ١٨  

أيار/مــايو  ٢٧إىل  ٢٢الــيت ســتعقد يف كــانكون، املكســيك، يف الفتــرة مــن  خمــاطر الكــوارث، 
  ؛٢٠١٧

، ٢٠١٧سيعقد يف عـام   ، وتتطلّع إىل ما٢٠١٦مبا عقد يف عام  أيضا ترحب  - ١٩  
من منابر إقليمية ودون إقليمية معنية باحلد من خماطر الكوارث، من شأا أن تنري السـبيل أمـام   

  ؛املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارثمناقشات 
أن التعـاون الـدويل مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يشـمل           تؤكد جمددا  - ٢٠  

جمموعــة متنوعــة مــن املصــادر وهــو عنصــر حاســم يف دعــم جهــود البلــدان الناميــة للحــد مــن     
  ؛الكوارث  خماطر

العمــل الــذي تقــوم بــه الوكــاالت والــربامج والصــناديق التابعــة   بأمهيــة  مســلّت  - ٢١  
طر الكــوارث، اخمــيف جمــال احلــد مــن   ت املعنيــةوغريهــا مــن املؤسســا  األمــم املتحــدة ملنظومــة
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خدمات مكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وباحلاجـة إىل          وبالزيادة الكبرية يف
  تنفيذ إطار سينداي؛يف الوقت املناسب لدعم ميكن التنبؤ ا وثابتة  موارديلزم من   توفري ما
القائمـــة  باســتمرار أمهيـــة التمويــل الطــوعي، وحتـــث اجلهــات املاحنــة      متســلّ   - ٢٢  
على توفري التمويل الكايف لصندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للحـد مـن الكـوارث،        واجلديدة

، واملتعـددة السـنوات   خصصـة املغـري  التربعات ، بوسائل منها سندايمن أجل دعم تنفيذ إطار 
  ؛إن أمكن
ــار واليتـــه  مبؤسســـات منظو يـــب  - ٢٣   ــة، كـــل يف إطـ ــة األمـــم املتحـــدة املعنيـ  امـ
  عن الركب يف تنفيذ هذا القرار؛أحد وال أي بلد ، أن تكفل عدم ختلف أي اوموارده
والسـبعني   الثانيـة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا  تطلب  - ٢٤  

 الثانيــةمــال املؤقــت لــدورا  تقــرر أن تــدرج يف جــدول األع ، وتقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار 
 التنميـة ”يف إطـار البنـد املعنـون     ،“احلـد مـن خمـاطر الكـوارث    ”والسبعني البند الفرعي املعنون 

 .مل يتم االتفاق على خالف ذلك  ما ،“املستدامة
  

  ٦٦ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢١

 


