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 2017كانون األول/ديسمبر   20قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/72/420/Add.3بناء على تقرير اللجنة الثانية )]  
 
 

 الحّد من مخاطر الكوارث  - 72/218
 

 ،إن الجمعية العامة 
القرارات  مجيعوإىل  2016كانون األّول/ديســــــــــــم    21املؤرخ  71/226قرراها  إىل إذ تشيييييييييير 
 ،ذات الصلةالسابقة 

ندا إعالن  إىل أيضيييييييييييا وإذ تشيييييييييييير  ندا إطار و  (1)ســــــــــــــ   للفرتة للحد من خماطر الكوارث ســــــــــــــ 
2015-2030(2)، 

وبرنامج  ،(4)21 وجدول أعمال القرن ،(3)إىل إعالن ريو بشـــان البيوة والتنمية كذلك  وإذ تشيييير 
وخطة تنفيد  ،(6)وإعالن جوهانســـ ش بشـــان التنمية املســـتدامة ،(5)21مواصـــلة تنفيد جدول أعمال القرن 

وإذ تعيد تاكيد الوثيقة اخلتامية  ،(7)للتنفيد( جوهانســ ش نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة )خطة
_________________ 

 ، املرفق األول.69/283القرار  (1) 

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

 األول. ، املرفق1والتصويب(، القرار  A.93.I.8)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  اختدها املؤمتر

 املرجع نفسه، املرفق الثاين. (4) 

 ، املرفق.19/2-القرار دإ (5) 

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

 .املرفق، 2 القرار نفسه، املرجع (7) 

https://undocs.org/ar/A/72/420/Add.3
https://undocs.org/ar/A/RES/71/226
https://undocs.org/ar/A/RES/71/226
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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وال ســيما القرارات املتصــلة  ،(8)“املســتقبل الد  نصــبو إليه”ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة املعنونة 
 باحلد من خماطر الكوارث،

حتويل عاملنا: ”املعنون ، 2015بتم  أيلول/ســـــــــــــــ 25املؤرخ  70/1قرارها تؤكد من جديد إذ و  
العاملية الشاملة ف والغايات هدااألجمموعة من  ت فيهعتمداالد   ،“2030خطة التنمية املستدامة لعام 

إذ تعيد تاكيد اليت تركز على الناس وتفضـــــــــــــــي إىل التحول، و املتعلقة بالتنمية املســـــــــــــــتدامة، والبعيدة املدى 
، وإدراكها أن القضـــــــــــــــاء على 2030تنفيد اخلطة بالكامل حبلول عام  التزامها بالعمل دون كلل من أجل
غىن عنه  اله العامل وشـــــــــــــــر  هذلك الفقر املدقع، هو أك  حتد يواج يف الفقر جبميع صـــــــــــــــور  وأبعاد ،  ا

االقتصـــاد  واالجتماعي  -لتحقيق التنمية املســـتدامة، والتزامها بتحقيق التنمية املســـتدامة بابعادها الثالثة 
اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية وباالســـــــــــــــتناد إىل على حنو متوازن ومتكامل،  -لبيوي وا

 ،يُنّفد من تلك األهدافمل  ما إىل استكمال سعياللأللفية و 
خطة عمل بشــــــــــان  2015يه متوز/يول 27املؤرخ  69/313قرارها وإذ تؤكد من جديد أيضييييييييا  

يتجزأ من خطة التنمية  أدي  أبابا الصـــــادرة عن املؤمتر الدوا الثالو لتمويل التنمية، اليت تشـــــكل جزءا ال
من  التنفيداملتصلة بوسائل  على توضيح سياق غاياهتاها وتساعد ها وتكملُ وتدعمُ  ،2030املستدامة لعام 

التمويل  بالتصــــد  لتحد د االلتزام الســــياســــي القو  تاكيإذ تعيد و  ،ســــياســــات وإجراءات عمليةخالل 
بروٍح من الشــــــــــراكة والتضــــــــــامن على  ،لتنمية املســــــــــتدامةلتحقيق ااتية على مجيع املســــــــــتويات ؤ وهتيوة بيوة م

 الصعيد العاملي،
باخلطة احلضــــــــرية ايتديدة اليت ه اعتمادها يف مؤمتر األمم املتحدة املعين باإلســــــــكان  وإذ ترحب 

 20إىل  17قد يف كيتو، إكوادور، يف الفرتة من والتنمية احلضــــــــــــــرية املســــــــــــــتدامة )املوئل الثالو(، الد  عُ 
 ،(9)2016تشرين األول/أكتوبر 

الكوارث،  يزا على الناس إزاء خماطرباحلاجة إىل هنج وقائي أوســـــــــــع نطاقا وأكثر ترك موإذ تسييييييييي ّ  
ملخاطر متعددة وتتوالها قطاعات  وضـرورة أن تكون اارسـات احلد من خماطر الكوارث اارسـات تتصـدى

 وفعالية، متعددة وأن تكون شاملة ومتيسرة لكي تكون ذات كفاءة
ندا  للحد من خماطر الكوارث ما جاء يف وإذ تكرر تأكيد   بشـــــكل ّد من دعوة إىل احلإطار ســـــ 

كبري من خماطر الكوارث واخلســـــــائر يف األرواح وســـــــبل املعيشـــــــة والصـــــــحة واألصـــــــول االقتصـــــــادية واملادية 
 ،واالجتماعية والثقافية والبيوية لألشخاص واألعمال التجارية واجملتمعات احمللية والبلدان

الســـــــــــــــنة ا يف وتفاقم أثره حجمهاعدد الكوارث وزيادة تواترها و  من ق قهاوإذ تعرب عن بالغ  
، وما أدى إليه ذلك من خســـائر فادحة يف األرواح وتشـــرد وعواقب ســـلبية طويلة الســـنوات األخريةاحلالية و 

الصــــــعيد االقتصــــــاد  واالجتماعي والبيوي بالنســــــبة للمجتمعات القليلة املنعة يف مجيع  كل من  األمد على
 اصة لدى البلدان النامية،أحناء العامل، األمر الد  يعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، وخب

ناء القدرة على التحمل واحلد من وذلك من أجل ب أمهية تعزيز الســياســات والتخطي  وإذ تدرك 
 خماطر التشرد يف سياق الكوارث،  ا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود، 

_________________ 

 ، 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/66/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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خماطر  للحد منا  سندإطار انعقاد املؤمتر الدوا املعين بتنفيد ايتوانب الصحية من  تالحظ وإذ 
واعتمــد  2016آذار/مــارس  11 و 10، الــد  ُعقــد يف بــانكو  يومي 2030-2015الكوارث للفرتة 

ســندا  كمســامهة يف إطار ســندا  من أجل إقامة إطار من تنفيد ايتوانب الصــحية مبادئ بانكو  بشــان 
 ،ظم صحية قادرة على الصمودنُ 

، وإذ تســل م (10)2030-2017إىل خطة األمم املتحدة االســرتاتيجية للغابات للفرتة  وإذ تشير 
لنظم اإليكولوجية، مثل اخلشـــــب والغداء والوقود والعلن واملنتجات ل أســـــاســـــية بان الغابات توفر خدمات

هور األراضي غري اخلشبية واملاوى، وتسهم يف حفظ الرتبة وامليا  واهلواء النقي، وبان الغابات حتول دون تد
والتصـــــــــــــــحر، وحتّد من خطر حدوث الفيضـــــــــــــــانات واالهنيارات األرضـــــــــــــــية واالهنيارات الثلجية وايتفاف 

 والعواصن الغبارية والعواصن الرملية وغريها من الكوارث الطبيعية،
وباّن اآلثار الوخيمة  ،الكامنة وراء خماطر الكوارث من العوامل هوتغري املناخ باّن وإذ تسيييييييييييّ م  

إىل جانب قد تســــــهم  ،تدهور البيوة واشــــــتداد الظواهر ايتوية، باعتبارها عوامل مســــــاعدة على املناخ تغريل
النتائج املتفق عليها دوليا الصــــــدد ب وإذ تنّو  يف هدا ،الناجم عن الكوارث نزوح الســــــكان يف عوامل أخرى

 املناخ، ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري
وببدء نفاذ  يف وقت مبكر، وإذ تشـــــــــــــــجع كل األطراف يف هدا  (11)باتفاق باري وإذ ترحب  

 (12)االتفاق على تنفيد  بشـــــكل كامل، وكل األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــان تغري املناخ
ضاء، اليت مل تودع بعد صكو  التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، حسب االقت

 على أن تفعل ذلك يف أقر  وقت اكن،

واجهة الكوارث واألخطار املتصــــــــــــــلة ملتعزيز التعاون الدوا  على ما يكتســــــــــــــيه تعيد التأكيدوإذ  
حدوث أضــــــــرار  من أمهية يف تقدير ومنع ،بالطق ،  ا يف ذلك ظاهرة النينيو واآلثار الســــــــلبية لتغري املناخ

واالهتمام واإلجراءات املبكرة  اإلغاثةقدر كاف من  املناســـــــــبويف ضـــــــــمان أن يتوّفر يف الوقت جســـــــــيمة 
تقّر يف هدا الصـــــــدد  تلك الكوارث واألخطار، وإذ على مواجهة آثارلتعزيز قدرهتم  الســـــــكان املتضـــــــررينب

بامهية وضـــــــع اســـــــرتاتيجيات قائمة على الوعي باملخاطر واألخد بنُهج مســـــــتندة إىل التوقعات إزاء التمويل 
 ،إلندار املبكر باألخطار املتعددةقة لمنسّ نظم وتطوير 

ســـــــيما أقل البلدان منوا والدول  الو ضـــــــة للكوارث، بانه يلزم إيالء البلدان النامية املعر   تسيييييّ موإذ  
وكدلك البلدان املتوســـــطة الدخل  ،ايتزرية الصـــــغرية النامية والبلدان النامية غري الســـــاحلية والبلدان األفريقية

 غالبالديها، واليت املخاطر ارتفاع مستويات الضعن و  بالنظر إىلصة، عناية خاصة اليت تواجه حتديات خا
بانه ينبغي  أيضــــــــاوالتعايف منها، وإذ تســــــــلم  هلاالتصــــــــد  التاهب للكوارث و  قدرهتا على بكثريتتجاوز  ما

للكوارث،  املعرضةو  إيالء اهتمام ااثل وتقدمي مساعدة مالئمة إىل البلدان األخرى ذات اخلصائص احملددة
 كالبلدان األرخبيلية، وكدلك البلدان ذات السواحل املمتدة،

_________________ 

 .71/285انظر القرار  (10) 

 .21 -أ م/1ر ، املقر FCCC/CP/2015/10/Add.1اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري املناخ، يف الوثيقة اعُتمد  وجب  (11) 

 (12) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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 ،2017تشرين الثاين/نوفم   5يف  اليوم العاملي للتوعية بامواج تسوناميإىل االحتفال ب تشير وإذ 
 ،2015كانون األول/ديسم    22رخ املؤ  70/203الد  أقرته ايتمعية العامة يف قرارها 

بإنشـــــــــاء مركز آســـــــــيا واحملي  اهلادئ لتطوير إدارة املعلومات املتعلقة بالكوارث الد   وإذ تسيييييييّ م 
تســــــــتضــــــــيفه مجهورية إيران اإلســــــــالمية باعتبار  مؤســــــــســــــــة إقليمية تابعة للجنة األمم املتحدة االقتصــــــــادية 

 واالجتماعية آلسيا واحملي  اهلادئ، 
د بعـدم تر  أ  أحـد خلن الركـب، وإذ تعيـد تـاكيـد إدراكهـا بـان كرامة  تأكيد تكرر وإذ  التعهـّ

اإلنســـــــان أمر أســـــــاســـــــي ورغبتها يف أن ترى أهداف التنمية املســـــــتدامة وغاياهتا تتحقق ملا فيه منفعة مجيع 
ختلفا بالســــــعي للوصــــــول أوال إىل من هم أشــــــد األمم والشــــــعو  وشــــــرائح اجملتمع كافة، وإذ  دد التزامها 

 ،الركب عن
بكفالة أال يتخلن أ  بلد أو أحد عن الركب، وبرتكيز جهودنا حيو تكون  ت تزم من جديد وإذ 

 التحديات أك  ما تكون،  ا يف ذلك بكفالة إدماج أولوك الدين هم أكثر ختلفا عن الركب ومشاركتهم،
 ؛(13)71/226 بتقرير األمني العام عن تنفيد قرار ايتمعية العامة تحيط ع ما - 1 
للحد من خماطر الكوارث  ندا س  طار إلو  (1)ندا س  عالن إل على التنفيد الفعال تحث - 2 

 ؛(2)2030-2015للفرتة 
وارث ايتــديــدة واحلــد من املخــاطر القــائمــة إىل منع نشـــــــــــــــوء خمــاطر الك دعوتهيياتكرر  - 3 

طريق تنفيد تدابري متكاملة وشـــــــــاملة اقتصـــــــــادية وهيكلية وقانونية واجتماعية وصـــــــــحية وثقافية وتربوية  عن
ض لألخطار والضـــــعن يف وجه الكوارث ومؤســـــســـــية حتول دون التعر  ومالية وبيوية وتكنولوجية وســـــياســـــية 

 ومن مث تعزز القدرة على الصمود؛ والتعايف منها،وتعزز التاهب للتصد  هلا  وحتد منها،
ع طر الكوارث، وتشجّ اخمعلى أمهية مواصلة النظر املوضوعي يف مسالة احلد من  تشدد - 4 

ووكاالهتا وبراجمها وصــــناديقها املعنية وســــائر املؤســــســــات واألطراف صــــاحبة وهيوات األمم املتحدة  البلدان
طر اخمعلى أن تضــع يف اعتبارها الدور اهلام الد  تؤديه األنشــطة املنســقة للحد من املصــلحة ذات الصــلة 

، وحتقيق مجلــة أهــداف من بينهــا تعزيز فعــاليــة جهود اإلغــاثــة يف املســـــــــــــــتــدامــة التنميــة حتقيقالكوارث يف 
 الكوارث؛ حاالت

باعمال  على االضـــطالع الدول على الصـــعد احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي تشييج  - 5 
، وهي ســندا مركزة داخل كل قطاع ويف مجيع القطاعات، وذلك يف اجملاالت األربعة ذات األولوية إلطار 

بل التصـــد  ملخاطر الكوارث من أجل إدارة خماطر الكوارث، واالســـتثمار فهم خماطر الكوارث، وتعزيز سُـــ 
ب للكوارث بغية التصـــــــد  هلا لتاهّ يف جمال احلد من خماطر الكوارث تعزيزا للقدرة على الصـــــــمود، وتعزيز ا

 يف مرحلة التعايف واإلصالح وإعادة البناء؛“ إعادة البناء بشكل أفضل”من أجل بفعالية و 
بالعمل الد  تضـــــــــــــــطلع به الوكاالت وال امج والصـــــــــــــــناديق التابعة ملنظومة األمم  تنوه - 6 

ملة للحّد من خماطر الكوارث من املتحدة يف احلد من خماطر الكوارث وخطة عمل األمم املتحدة املســـــــــتك
أجـل زيـادة القـدرة على مواجهتهـا: حنو إرســــــــــــــــاء هنج متكـامـل إزاء التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة يقوم على الوعي 

_________________ 

 (13) A/72/259. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/203
https://undocs.org/ar/A/RES/70/203
https://undocs.org/ar/A/RES/71/226
https://undocs.org/ar/A/RES/71/226
https://undocs.org/ar/A/72/259


A/RES/72/218 الحّد من مخاطر الكوارث 
 

17-23287 5/9 

 

باملخاطر، وإذ تشجع هيوات األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واملؤسسات األخرى 
ة مواءمة عملها مع خطة العمل لتعزيز التنســــــــيق ذات الصـــــــــلة وايتهات صـــــــــاحبة املصـــــــــلحة على مواصـــــــــل

واالتسـاق والكفاءة يف تقدمي الدعم إىل البلدان بشـان احلد من خماطر الكوارث، مسـرتشـدة يف ذلك بفريق 
املعين باحلد من خماطر الكوارث لزيادة القدرة على الصـــــــــــــمود الد  أنشـــــــــــــا  املمثل اخلاص  كبار اإلداريني

 ندا ؛ ر الكوارث، وفقا إلطار عمل س  لألمني العام للحد من خماط
من أجل حتقيق األهداف العاملية  أن تعملميع ايتهات الفاعلة املعنية باألمر جب تهيب - 7 

ندا يف إطار  اليت اعُتمدت  ؛س 
ندا ؛تعترف  - 8   بالتقدم احملرز يف بلوش الغاية )هـ( من إطار س 
( من إطار ــــاملخصص لبلوش الغاية )ه يف هدا الصدد، ونظرا لقصر الوقت تعترف أيضا - 9 

، حبجم العمل املطلو  إلعداد اســـــرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث على 2020ســـــندا  حبلول ســـــنة 
الصــــعيدين الوطين واحمللي، ومن مث فهي تشــــجع الدول على مواصــــلة إعطاء األولوية لوضــــع اســــرتاتيجيات 

وضـــعها، وتعزيز أوجه الت زر مع الســـياســـات واخلط  وطنية وحملية شـــاملة للحد من خماطر الكوارث ودعم 
الوطنية القائمة،  ا يف ذلك اخلط  الوطنية للتكين مع تغري املناخ، حيثما كان ذلك مناســـــــــــبا، وإنشـــــــــــاء 
وتعزيز قواعد بيانات اخلســـــــــائر احمللية النامجة عن الكوارث، ومناذج املخاطر والقدرات املتاحة، فضـــــــــال عن 

ر، وتعيد تاكيد ضــــــــــــــرورة تعزيز قدرة البلدان النامية على التنفيد، وال ســــــــــــــيما أقل إجراء تقييمات للمخاط
والبلدان  ، والبلدان النامية غري الســــــــــاحلية، والبلدان األفريقية،والدول ايتزرية الصــــــــــغرية النامية ،البلدان منوا

، ويشـــــــــمل ذلك تعبوة الدعم من خالل التعاون الدوا لتوفري حمددةاملتوســـــــــطة الدخل اليت تواجه حتديات 
 وسائل التنفيد وتكثين ايتهود احمللية  ا يتفق مع األولويات الوطنية هلد  البلدان؛ 

على دمج تدابري احلد من خماطر الكوارث، حســــــب االقتضــــــاء، ضــــــمن برامج تشييييج   - 10 
خل مجيع القطاعات ذات الصـــلة بالتنمية املســـتدامة،  ا يف املســـاعدة اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف دا

ذلك احلد من الفقر والزراعة، وإدارة املوارد الطبيعية، والبيوة، والتنمية احلضـــــــــــــــرية، والتكين مع آثار تغري 
 املناخ، وعلى نطاق هد  القطاعات؛

خطار الكوارث  ا للنظم اإليكولوجية الســــليمة من مســــامهة هامة يف احلد من أ عترفت - 11 
، وتشــــــجع مجيع الدول وهيوات األمم املتحدة وايتهات الفاعلة على الصــــــمود وبناء قدرة اجملتمعات احمللية

املعنيـــة األخرى على تعزيز األخـــد بُنهج قـــائمـــة على النظم اإليكولوجيـــة للحـــد من خمـــاطر الكوارث على 
 املستويات؛ مجيع

ا فتوت تزداد من جراء ارتفاع عدد األصـــــول بان اخلســــــائر االقتصــــــادية متعترف أيضييييا  - 12 
املعرضــــــــة لألخطار وقيمتها، وتشــــــــجع البلدان على أن  ر  تقييما ملخاطر الكوارث على البنيات التحتية 
احليوية القائمة، وأن  عل تقييمات خماطر الكوارث شــــــرطا ال حميد عنه يف االســــــتثمارات املتعلقة بالبنيات 

األطر التنظيمية لتخطي  اســــــــــــتخدام األراضــــــــــــي وقوانني البناء، حســــــــــــب  التحتية واإلســــــــــــكان، وأن تعزز
ندا ، ويف هدا الصــدد تشــجع البلدان على إدماج اعتبارات االقتضــاء، وصــوال إىل الغاية )د( من إطار ســ  

 احلد من أخطار الكوارث ضمن االستثمارات االجتماعية واالقتصادية والبيوية؛
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، وأن الكوارث (14)لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة أســــاســــيبان املاء عنصــــر  تسيييّ م - 13 
املتصـــــــــلة بامليا  واألخطار املتعددة األبعاد هتدد ســـــــــالمة األرواح البشـــــــــرية وســـــــــبل العي  والزراعة والبنيات 
التحتية للخدمات األســاســية وتلحق أضــرارا وخســائر اقتصــادية واجتماعية ضــخمة، وأن اإلدارة املســتدامة 

املائية ضــــــرورية لنجاح تدابري التاهب للكوارث واحلد من خماطرها والتكين مع آثار تغري  واملتكاملة للموارد
املناخ، وتدعو مجيع البلدان، يف هدا الصدد، إىل إدماج مسائل إدارة األراضي وامليا ،  ا يف ذلك للتصد  

 طين؛للفيضانات وايتفاف، ضمن عمليات التخطي  واإلدارة على الصعيدين الوطين ودون الو 
ويســـاعدان  هائلةأن الوقاية من الكوارث واحلد من خماطرها يعودان بفوائد  علىتشييدد  - 14 

احلد بشــــكل كبري من تكالين اإلجراءات املتخدة يف أعقا  الكوارث، وأن بدل جهود إضــــافية لزيادة  يف
أمر مهم لكفــالــة توفري آليــات اإلنــدار املبكر بــاألخطــار املتعــددة وقــدرة الــدول على االســـــــــــــــتفــادة منهــا، 

على دعم هد   أصــــــــحا  املصــــــــلحة املعنينييفضــــــــي اإلندار املبكر إىل العمل املبكر، وتشــــــــجع مجيع  أن
 ايتهود؛

العمل على مجع الدول على أن تواصـــــــــل، يف ســـــــــياق تنفيدها إلطار ســـــــــندا ، تحث  - 15 
 أمكن، على مجع املعلومات إذا ا يف ذلك العمل، ، بشان اخلسائر احلالية البيانات ووضع خطو  أساس

 ؛على األقل 2005 تارخيها إىل عام اليت يرجعالكوارث عن  النامجةاخلسائر عن املصنفة 
 خطةطر الكوارث أثناء تنفيد اخمالدول على إيالء االهتمام الواجب للحد من  تشييج  - 16 

،  ا يف ذلك ضـــــــــــــــمن وغايات يف عدة أهداف ، اليت ترد اإلشـــــــــــــــارة إليه2030التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام 
 ؛استعراضاهتا الوطنية الطوعية

 يف تنفيدللتنسيق واالتساق الفعالني، حسب االقتضاء،  تشجيعها القوي تكرر تأكيد - 17 
الصــــــــــــادرة عن املؤمتر الدوا الثالو لتمويل  وخطة عمل أدي  أبابا 2030خطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام 

وإطار  ،(16)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــان تغري املناخار واتفاق باري  املعتمد يف إط (15)التنمية
، (17)لتنوع البيولوجيا، واتفاقية (12)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــــــــــــان تغري املناخكدلك ندا ، و ســـــــــــــــ  

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصــــــــحر يف البلدان اليت تعاين من ايتفاف الشــــــــديد و/أو من التصــــــــحر، 
كل منها، وضــــــــرورة ذلك التنســــــــيق   ةمع احرتام والي ،(9)، واخلطة احلضــــــــرية ايتديدة(18)وخباصــــــــة يف أفريقيا

العاملي ومواجهة التحد   لكوارثل التصــــــــد القدرة على بناء الت زر و  إقامة عالقاتواالتســــــــاق من أجل 
 ؛عاملتمثل يف القضاء على الفقر جبميع أشكاله وأبعاد ،  ا يف ذلك الفقر املدق

إيالء العناية الواجبة الســــتعراض التقدم احملرز على الصــــعيد العاملي  على مواصــــلةتحث  - 18 
كجزء من عمليات متابعتها املتكاملة واملنســـــــــــــــقة للمؤمترات ومؤمترات القمة اليت   ســـــــــــــــندا يف تنفيد إطار 

تدى الســــــــياســــــــي الرفيع تعقدها األمم املتحدة،  ا يتوافق مع أعمال اجملل  االقتصــــــــاد  واالجتماعي واملن
املســـتوى للتنمية املســـتدامة ودورات االســـتعراض الشـــامل للســـياســـات اليت  رى كل أربع ســـنوات، حســـب 

_________________ 

 .70/1القرار  (14) 
 ، املرفق.69/313القرار  (15) 
 ، املرفق.21 -م أ /1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1انظر  (16) 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619ا (17) 
 .33480، الرقم 1954املرجع نفسه، اجمللد  (18) 

https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1


A/RES/72/218 الحّد من مخاطر الكوارث 
 

17-23287 7/9 

 

 االقتضــاء، مع مراعاة املســامهات املقدمة من املنتدى العاملي للحد من خماطر الكوارث واملنتديات اإلقليمية
 ؛سندا مرصد إطار و للحد من خماطر الكوارث،  ودون اإلقليمية

العضـــــــــــــــويــــة املعين  بــــا  فريق اخل اء احلكومي الــــدوا العــــامــــل املفتوحبتقرير  ترحيييب - 19 
، وبوضــع مؤشــرات موحدة وجمموعات (19)باملؤشــرات واملصــطلحات ذات الصــلة باحلد من خماطر الكوارث

الكوارث ضــــمن بيانات مشــــرتكة لقياس الغايات العاملية إلطار ســــندا  والغايات املتصــــلة باحلد من خماطر 
التســــاق باعتبارها مســــامهة مهمة لكفالة التماســــك وايتدوى وا 13و  11و  1أهداف التنمية املســــتدامة 

وترحب أيضــا بايتهود األخرى الرامية إىل وضــع مقايي  متســقة ، التنفيد ومجع البيانات وإعداد التقارير يف
 األخرى ذات الصلة؛ لإلبالش  وجب إطار سندا  وأهداف التنمية املستدامة والصكو 

بان احلد من خماطر الكوارث يســـــتلزم اتباع هنج متعدد األخطار واختاذ القرارات  تسيييي م - 20 
بطريقة شـــاملة تتســـم بالدراية باملخاطر، وتســـتند إىل تبادٍل ونشـــٍر مفتوحني للبيانات املصـــنفة،  ا يف ذلك 

طار تكون ميســورة وحمّدثة وســهلة الفهم حبســب ايتن  والســن واإلعاقة، باإلضــافة إىل معلومات عن األخ
وقائمة على العلوم وغري حســـاســـة، تكم لها معارف تقليدية، ويف هدا الصـــدد، تشـــجع الدول على البدء، 
أو حســـــــــب االقتضـــــــــاء، على مواصـــــــــلة تعزيز مجع بيانات عن اخلســـــــــائر النامجة عن الكوارث، وغريها من 

ن مصــنفةح حســب نوع ايتن  والســن واإلعاقة وغريها من املتصــلة باحلد من خماطر الكوارث، تكو  الغايات
 اإلبالش عن إطار سندا ؛  إطار اخلصائص ذات األمهية يف السياقات الوطنية، يف

ب لية رصــــــــد إطار ســــــــندا ، وتشــــــــجع  2018إىل انطالق العمل يف أوائل عام تتط    - 21 
ز يف بلوش غايات إطار ســـــــــندا  العاملية، الدول على اســـــــــتعمال اآللية اإللكرتونية لإلبالش عن التقدم احملر 

 وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة  خاطر الكوارث؛
حجم قدرة البلدان النامية على القيام على حنو فعال بتعزيز وتنفيد سياسات ان ب تسّ م - 22 

ميكن زيادة وتدابري وطنية للحد من خماطر الكوارث يف ســـــــــــياق ظروف وقدرات كل بلد من هد  البلدان، 
 من خالل توفري التعاون الدوا املستدام؛ تعزيز 

بامهية إعطاء األولوية لتطوير القدرات والســــــــياســــــــات واالســــــــرتاتيجيات تسييييييّ م أيضييييييا  - 23 
أصـــحا  واخلط  املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث على الصـــعيدين احمللي والوطين، وذلك  شـــاركة مجيع 

 رسات والتشريعات الوطنية؛، وفقا للممااملصلحة املعنيني
بني  مشـــــــــــــــرتكة هاطر اواحلد من خم الكوارث عن منع ســـــــــــــــؤوليةاملبان  كذلك سيييييييييييّ مت - 24 

وتســّلم بان ايتهات ، كل دولةعلى عاتق  باألســاس تقع  ني، رغم أهنااملعني وأصــحا  املصــلحةاحلكومات 
 ا فيها اجملموعات الرئيســـية وال ملانات  صـــاحبة املصـــلحة ذات الصـــلة من غري الدول وغريها من ايتهات،

الوطنية  نتدياتاحلكومية وامل واجملتمع املدين واحلركة الدولية للهالل األمحر والصـــليب األمحر واملنظمات غري
واثلو احلكومات احمللية واملؤســــــســـــات  ســــــندا  طر الكوارث ومراكز التنســــــيق اخلاصــــــة بإطاراخمللحد من 

نظومة األمم والوكاالت وال امج والصـــــــناديق املعنية التابعة مل ؤســـــــســـــــاتاملوكدلك  ،العلمية والقطاع اخلاص
املعنية األخرى، تؤد  دورا هاما كاطراف مســــــاعدة يف  املنظمات احلكومية الدوليةاملؤســــــســــــات و املتحدة و 

_________________ 

 (19) A/71/644  وA/71/644/Corr.1. 

https://undocs.org/ar/A/71/644
https://undocs.org/ar/A/71/644/Corr.1


 A/RES/72/218 الحّد من مخاطر الكوارث

 

8/9 17-23287 

 

الصــعد  للســياســات والقوانني واألنظمة الوطنية، يف تنفيد إطار ســندا  على تقدمي الدعم إىل الدول، وفقا
 ؛احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي

شــــــــــاركة الكاملة واملتســــــــــاوية والفعالة والدور القياد  املاحلكومات على تعزيز  تشييييييييج  - 25 
للمرأة واألشخاص ذو  اإلعاقة يف تصميم سياسات وخط  وبرامج مراعية لالعتبارات ايتنسانية وشاملة 

رهتا وتوفري املوارد الالزمة هلا وتنفيدها، وتسلم يف هدا الصدد ملسائل اإلعاقة للحد من خماطر الكوارث وإدا
خســائر لتزايد فقدان ســبل العي ، وحل للو  للخطر،بان النســاء والفتيات يتعّرضــن على حنو غري متناســب 

يف أعقاهبا، وبان الكوارث وما تتســبب به من تعّطل يف الشــبكات ونظم الدعم و يف األرواح أثناء الكوارث 
 األشخاص ذو  اإلعاقة وأسرهم؛ يفواالجتماعية واالقتصادية والبيوية، تؤثر بشكل غري متناسب املادية 

باألشــــــــــــخاص  ةاملتعلق واملنظوراتنظور ايتنســــــــــــاين املعلى أمهية تعميم مراعاة  تشيييييييييدد - 26 
طر الكوارث بغيـــة تعزيز قـــدرة اجملتمعـــات احملليـــة على التكين واحلـــد من أوجــه اخمـــيف إدارة  اإلعـــاقـــة ذو 

للمرأة  تنيالشــــاملواملســــامهة الضــــعن االجتماعية إزاء الكوارث، وتســــلم يف هدا الصــــدد بضــــرورة املشــــاركة 
 ، فضال عن دور الشبا واألطفال واملسنني واألشخاص ذو  اإلعاقة والشعو  األصلية واجملتمعات احمللية

واألوســــــــــــــا  األكادميية والكيانات والشــــــــــــــبكات العلمية والبحثية  واملتطوعني واملهاجرين واجملتمعات احمللية
األعمال والرابطات املهنية ومؤســـــــــــســـــــــــات متويل القطاع اخلاص ووســـــــــــائ  اإلعالم يف مجيع احملافل  دوائرو 

 ؛، طبقا إلطار سندا الكوارث طراخموالعمليات املتعلقة باحلد من 
تقتضـــــــــــــــي من النظم املعنية  واجهة الكوارث وإدارة األخطار البيولوجية باّن  تسيييييييييييّ م - 27 

يف جماالت تقييم املخاطر واملراقبة واإلندار املبّكر، وباّن اهلياكل الصــــــحية  بقوة التنســــــيقاملخاطر الصــــــحية 
 (20)(2005ية )القادرة على الصــــــــــمود والنظم الصــــــــــحية املعززة القادرة على تنفيد اللوائح الصــــــــــحية الدول

هي من األمور اليت حتّد من خماطر الكوارث عموما وتبين القدرة  ةالصـــــــــــــــحي وتطوير جُممل قدرات األنظمة
 على مواجهتها؛

حلكومة املكســــــــيك الســــــــتضــــــــافة الدورة اخلامســــــــة للمنتدى العاملي  تعرب عن تقديرها - 28 
، وتنو  2017أيار/مايو  26ىل إ 22للحد من خماطر الكوارث يف كانكون، املكســـــــــــــــيك، يف الفرتة من 

باملوجز الد  أعد  الرئي  وببيان كانكون الرفيع املستوى، وتعيد تاكيد أمهية املنتدى العاملي بوصفه حمفال 
لتقييم ومناقشــــــــــة التقدم احملرز يف تنفيد إطار ســــــــــندا  وتعزيز التنســــــــــيق فيما بني أنشــــــــــطة احلد من خماطر 

 ن من آثار تغري املناخ والتكّين معها؛الكوارث والتنمية املستدامة والتخفي
حلكومــات طــاجيكســـــــــــــــتــان وفنلنــدا وفيجي وقطر وكنــدا  تعرب أيضييييييييييييا عن تقييديرهييا - 29 

وموريشــيوس واهلند كجهات مســتضــيفة للمنتديات اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث، وتعرتف بان تلك 
وتتطلع إىل املنتــديــات اإلقليميــة املقبلــة نــدا ، املنتــديــات متثــل آليــات مهمــة للتعــاون يف تنفيــد إطــار ســـــــــــــــ  

ومداوالهتا اليت ســــــــتجر  يف إيطاليا وتون  كولومبيا ومنغوليا، وكدلك الدورة الســــــــادســــــــة للمنتدى العاملي 
، وتســّلم  ســامهات هد  2019للحد من خماطر الكوارث، الد  ســتســتضــيفه ســويســرا يف جنين يف عام 

 ملستوى املعين بالتنمية املستدامة؛املنتديات يف املنتدى السياسي الرفيع ا

_________________ 

 ، املرفق.3-58، القرار WHA58/2005/REC/1منظمة الصحة العاملية، الوثيقة  (20) 
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أن التعاون الدوا من أجل احلد من خماطر الكوارث يشـــــــــــــــمل جمموعة  تؤكد مجددا - 30 
، الكوارث يف دعم جهود البلدان النامية للحد من خماطر احامس اعنصـــــــــــر  ويشـــــــــــكلمتنوعة من املصـــــــــــادر 

،  ا يف ذلك من خالل إنشـــــــاء مراكز وتشـــــــجع الدول على تعزيز تبادل وتقاســـــــم املعلومات دوليا وإقليميا
يف البحوث املتعلقة بالتكنولوجيا احليوية يف  احلاسم إلدارة املخاطر والرب  الشبكي بينها، وتشجيع التعاون

 جمال احلد من الكوارث، وحتسني آليات التنسيق الدوا ملواجهة الكوارث الطبيعية الك ى؛
األمم  لوكاالت وال امج والصـــــــناديق التابعة ملنظومةالعمل الد  تقوم به ابامهية  سيييييّ مت - 31 

خدمات  وبالزيادة الكبرية يفطر الكوارث، اخميف جمال احلد من  وغريها من املؤســـــــــــــســـــــــــــات املعنية املتحدة
ميكن التنبؤ هبا و ثابتة  موارديلزم من  مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث وباحلاجة إىل توفري ما

 تنفيد إطار سندا ؛سب لدعم يف الوقت املنا
أن على  القائمة وايتديدة باستمرار أمهية التمويل الطوعي، وحتو ايتهات املاحنة متس ّ  - 32 

وأن تزيد من املســامهات املالية  لصــندوق األمم املتحدة االســتوماين للحد من الكوارث التمويل الكايفتوفر 
، خصـــــصـــــةاملغري  ا يف ذلك من خالل املســـــامهات ، ســـــندا إطار  دعما لتنفيد، املقدمة له حيثما أمكن

 ؛واملتعددة السنوات إذا أمكن
املعنية على التعاون مع القطاع اخلاص لتعزيز  صــــــاحبة املصــــــلحة مجيع ايتهات تشييييج  - 33 

قدرة املؤســســات التجارية على الصــمود من خالل إدماج خماطر الكوارث ضــمن اارســاهتا اإلدارية وتيســري 
 االستثمارات اخلاصة يف احلد من خماطر الكوارث؛

ة لبناء القدرة أن االســـتثمار يف املهارات والنظم واملعارف الوطنية واحملليتؤكد من جديد  - 34 
على الصــــمود يف وجه الكوارث والتاهب هلا ســــيســــاهم يف حفظ األرواح وخفا التكالين واحملافظة على 

التمويل املســــــــتند إىل  ا يف ذلك مكاســــــــب التنمية، وتشــــــــجع يف هدا الصــــــــدد على إ اد ســــــــبل مبتكرة، 
رد للدول األعضـــاء وذلك قبل أن التوقعات وآليات التامني ضـــد خماطر الكوارث، من أجل زيادة توافر املوا

 تكون هنا  توقعات موثوقة بوقوع الكوارث؛
على أمهية تشــــــــــجيع إدماج التثقين باخطار الكوارث،  ا يف ذلك الوقاية من  تشيييييييدد - 35 

والتصــــــــــــــــد  هلـا ومرحلـة اإلنعـاد وإعـادة التـاهيـل بعـدهـا، يف نظم  تـاهـب هلـاالكوارث والتخفين منهـا وال
يف التعليم و الرمسي، وكدلك يف مناهج الرتبية الوطنية على مجيع املســـــــــــتويات التعليمية،  التعليم الرمسي وغري
 والتدريب املهنيني؛

 ؤســـــــســـــــات منظومة األمم املتحدة املعنية، كل يف إطار واليته وموارد ، أن تكفل  تهيب - 36 
 عدم تر  أ  فرد أو بلد خلن الركب يف تنفيد هدا القرار؛

والسبعني تقريرا عن  الثالثةمني العام أن يقدم إىل ايتمعية العامة يف دورهتا إىل األ تط ب - 37 
والســــــــبعني البند الفرعي املعنون  الثالثةتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا ، و تنفيد هدا القرار

 تفاق على خالف، ما مل يتم اال“املســـــــتدامة التنمية”يف إطار البند املعنون  ،“احلد من خماطر الكوارث”
 .ذلك
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