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 - 218/74احلد من خماطر الكوارث
إن اجلمعية العامة،
األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2018وإىل مجيع القرارات
إذ تش ي ي ي يير إىل قرارها  231/73املؤرخ  20كانون ّ
السابقة ذات الصلة،
وإذ تشي ي ي ي يير أيضي ي ي ي ييا إىل إعالن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا ( )1وإطار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا للحد من خماطر الكوارث للفرتة
،)2(2030-2015
وإذ تش يير كذلك إىل إعالن ريو بش ـ ـ ن البيئة والتنمية( ،)3وجدول أعمال القرن  ،)4(21وبرانمج
مواص ــلة تنفيذ جدول أعمال القرن  ،)5(21وإعالن جوهانس ــر بشـ ـ ن التنمية املس ــتدامة( ،)6وخطة تنفيذ
نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة (خطة جوهانســر للتنفيذ)( ،)7وإذ تعيد أتكيد الوثيقة اخلتامية

_________________

( )1القرار  ،283/69املرفق األول.
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين ابلبيئة والتنمية ،ريو د جانريو 14-3 ،حزيران/يونيه  ،1992اجمللد األول ،القرارات اليت
اختذها املؤمتر (منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويب) ،القرار  ،1املرفق األول.
املرجع نفسه ،املرفق الثاين.
القرار دإ ،2/19-املرفق.
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املس ـ ــتدامة ،جوهانس ـ ــر  ،جنوب أفريقيا 26 ،آب/أغسـ ــط  4 -أيلول/سـ ــبتمر 2002
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.03.II.A.1والتصويب) ،الفصل األول ،القرار  ،1املرفق.
املرجع نفسه ،القرار  ،2املرفق.
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ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة املعنونة ”املســتقبل الذ نصــبو إليه“( ،)8وال ســيما القرارات املتصــلة
ابحلد من خماطر الكوارث،
وإذ تؤكد من جديد قرارها  1/70املؤرخ  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر  ،2015املعنون ”حتويل عاملنا:
خطة التنمية املستدامة لعام  ،“2030الذ اعتمدت فيه جمموعة من األهداف والغاايت العاملية الشاملة
والبعيدة املدى املتعلقة ابلتنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،اليت تركز على الناس وتفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إىل التحول ،وإذ تعيد أتكيد
التزامها ابلعمل دون كلل من أجل تنفيذ اخلطة ابلكامل حبلول عام  ،2030وإدراكها أن القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على
الفقر جبميع صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور وأبعاد  ،مبا يف ذلك الفقر املدقع ،هو أكر حتد يواجهه العامل وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال غىن عنه
لتحقيق التنمية املس ــتدامة ،والتزامها بتحقيق التنمية املس ــتدامة أببعادها الثالثة  -االقتص ــاد واالجتماعي
والبيئي  -على حنو متوازن ومتكامل ،وابالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل اإلجنازات اليت حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية
لأللفية والسعي إىل استكمال ما مل يُن ّفذ من تلك األهداف،
وإذ تؤكد من جديد أيض ي ي ييا قرارها  313/69املؤرخ  27متوز/يوليه  2015بش ـ ـ ـ ـ ـ ن خطة عمل
أدي أاباب الص ـ ــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،اليت تش ـ ــكل جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية
وتدعمها وتكملُها وتساعد على توضيح سياق غاايهتا املتصلة بوسائل التنفيذ من
املستدامة لعام ،2030
ُ
خالل س ــياس ــات وإجراءات عملية ،وإذ تعيد أتكيد االلتزام الس ــياس ــي القو ابلتص ــد لتحد التمويل
وهتيئة بيئة مؤاتية على مجيع املس ـ ـ ـ ــتوايت لتحقيق التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة ،بروح من الشـ ـ ـ ـ ـراكة والتض ـ ـ ـ ــامن على
الصعيد العاملي،

وإذ تؤكد من جديد كذلك اخلطة احلضـ ـ ـ ـرية اجلديدة اليت اعتمدت يف مؤمتر األمم املتحدة املعين
ابإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان والتنمية احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة (املوئل الثالث) ،الذ ُعقد يف كيتو ،يف الفرتة من  17إىل
 20تش ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،)9(2016وإذ تس ـ ـ ـ ـ ـلّم ابلروابط القائمة بني احلد من خماطر الكوارث والتنمية
احلضرية املستدامة،
وإذ تس ي ي ي يلم ابحلاجة إىل هنج وقائي أوس ـ ـ ـ ـ ــع نطاقا وأكثر تركيزا على الناس إزاء خماطر الكوارث،
وضـرورة أن تكون ممارسـات احلد من خماطر الكوارث ممارسـات تتصـدى ملخاطر متعددة وتتوالها قطاعات
متعددة وأن تكون شاملة ومتيسرة لكي تكون ذات كفاءة وفعالية،
وإذ تكرر أتكيد ما جاء يف إطار س ـ ـ ـ ـندا من دعوة إىل احل ّد بشـ ـ ـ ــكل كبري من خماطر الكوارث
واخلس ــائر يف األرواح وس ــبل املعيش ــة والص ــحة واألص ــول االقتص ــادية واملادية واالجتماعية والثقافية والبيئية
لألشخاص واألعمال التجارية واجملتمعات احمللية والبلدان،
وإذ تعرب عن ابلغ قلقها من عدد الكوارث وزايدة تواترها وحجمها وتفاقم أثرها يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
احلالية والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات األخرية ،وما أدى إليه ذلك من خس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر فادحة يف األرواح وانعدام األمن الغذائي
وحتدايت متصـ ـ ــلة ابمليا وتشـ ـ ــرد واحتياجات إنسـ ـ ــانية وعواقب سـ ـ ــلبية طويلة األمد على كل من الصـ ـ ــعيد
االقتصــاد واالجتماعي والبيئي ابلنســبة للمجتمعات القليلة املنعة يف مجيع أحناء العامل ،األمر الذ يعرقل
حتقيق تنميتها املستدامة ،وخباصة يف البلدان النامية،
_________________

( )8القرار  ،288/66املرفق.
( )9القرار  ،256/71املرفق.
2/12

19-22487

احلد من خماطر الكوارث

A/RES/74/218

وإذ تسلم أبن خماطر الكوارث تتسم على حنو متزايد ابلتعقيد والطابع العام وأبن األخطار ميكن
أن يتسبب أحدها ابآلخر مع آاثر متعاقبة يف خمتلف القطاعات واملناطق اجلغرافية ،وعلى كل من املستوى
احمللي والوطين واإلقليمي والعــاملي ،وأبنــه ينبغي االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ابلرتابط القــائم بني املخــاطر عر األبعــاد
والنطاقات املتعددة واآلاثر الس ـ ـ ــلبية غري املقص ـ ـ ــودة احملتملة يف الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واالس ـ ـ ــتثمارات اإلمنائية ،مع
التشديد على أن هذ السياسات ينبغي أن تكون موجهة حنو بناء القدرة على الصمود وحتقيق االستدامة
وأهداف التنمية املس ـ ـ ــتدامة ،وإذ تالحظ يف هذا الص ـ ـ ــدد االس ـ ـ ــتنتاجات الواردة يف تقرير األمني العام عن
التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املس ــتدامة( )10وتقرير التنمية املس ــتدامة على الص ــعيد العاملي وتقرير
التقييم العاملي بش ـ ـ ن احلد من خماطر الكوارث لعام  2019وإذ تشـ ـ ــدد على أفية الفهم املتكامل ملخاطر
الكوارث يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030واتفاق ابري ( )11وإطار سندا ،
وإذ تسلم أيضا أبفية تعزيز السياسات والتخطيط من أجل بناء القدرة على الصمود واحلد من
خماطر التشرد يف سياق الكوارث ،مبا يف ذلك من خالل التعاون العابر للحدود،
وإذ تشر إىل مبادئ ابنكوك بش ن تنفيذ اجلوانب الصحية من إطار سندا كمسافة يف إطار
سندا من أجل إقامة نُظم صحية قادرة على الصمود،
وإذ تسي ي ي ي ي يلم أب ّن تغري املناخ هو من العوامل الكامنة وراء خماطر الكوارث ،وأب ّن اآلاثر الوخيمة
لتغري املناخ ،ابعتبارها عوامل مس ـ ـ ـ ــاعدة على تدهور البيئة واش ـ ـ ـ ــتداد الظواهر اجلوية ،قد تس ـ ـ ـ ــهم يف بعض
تنو يف هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
احلاالت ،إىل جانب عوامل أخرى ،يف نزوح السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان الناجم عن الكوارث ،وإذ ّ
()12
ابلنتائج املتفق عليها دوليا ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخ ،
وإذ تسيلم أيضييا أبن الكوارث ،اليت يتفاقم الكثري منها بفعل تغري املناخ واليت تزداد تواترا وشــدة،
تعيق بشدة إحراز أ تقدم حنو حتقيق التنمية املستدامة،
وإذ تؤكد من جديد اتفاق ابري  ،وتش ـ ـ ــجع كل األطراف يف هذا االتفاق على تنفيذ بش ـ ـ ــكل
كامل ،وكل األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تغري املناخ اليت مل تودع بعد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوك
التص ــديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنض ــمام إليها ،حس ــب االقتض ــاء ،على أن تفعل ذلك يف
أقرب وقت ممكن،
وإذ ترحب مبؤمتر قمة العمل املناخي لعام  2019الذ ُعقد يف  23أيلول/سـ ـ ـ ـ ــبتمر بدعوة من
األمني العام ،وإذ تالحظ املبادرات وااللتزامات املتعددة الشركاء املقدمة خالل مؤمتر القمة،
وإذ تتطلع إىل االجتماعات التحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريية متهيدا ملؤمتر األمم املتحدة اخلام املعين أبقل البلدان
منوا ،املقرر عقــد يف قطر يف عــام  ،2021لرفع مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الطموح والتعجيــل ابختــاذ إجراءات للحــد من
خماطر الكوارث يف أقل البلدان منوا،
وإذ تسي ي ي ي ييل الضي ي ي ي ييو على أوجه التآزر بني تنفيذ إطار سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا  ،وخطة التنمية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة
لعام  2030وبني اتفاق ابري ،
_________________

(.E/2019/68 )10
( )11اعتمد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخ يف الوثيقة  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املقرر /1م أ21-
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822 )12
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وإذ تالحظ بقلق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات الواردة يف التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ عن آاثر احرتار عاملي مبقدار  1.5درجة مئوية فوق مســتوايت ما قبل العصــر الصــناعي ،واملســارات
ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة لالنبعااثت العاملية لغاز الدفيئة ،االحرتار العاملي مبقدار  1.5درجة مئوية ،يف س ـ ـ ـ ـ ــياق تعزيز
التصـ ـ ـ ــد العاملي خلطر تغري املناخ ،والتنمية املسـ ـ ـ ــتدامة ،واجلهود املبذولة للقضـ ـ ـ ــاء على الفقر وإذ تالحظ
بقلق أيض ـ ـ ـ ــا االس ـ ـ ـ ــتنتاجات الواردة يف التقرير اخلاص للهيئة عن تغري املناخ والتص ـ ـ ـ ــحر وتدهور األراض ـ ـ ـ ــي
واإلدارة املسـ ـ ـ ـ ــتدامة لألراضـ ـ ـ ـ ــي واألمن الغذائي وتدفقات غازات الدفيئة يف النظم اإليكولوجية األرضـ ـ ـ ـ ــية،
املعنون األراضـ ـ ـ ـ ــي وتغري املناخ ،وإذ تالحظ كذلك بقلق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات الواردة يف التقرير اخلاص للهيئة
املعنون احمليطات والغالف اجلليد يف مناخ متغري،
وإذ تش ي ي ي ييدد على احلاجة امللحة إىل معاجلة التدهور العاملي غري املس ـ ـ ـ ـ ــبوق يف التنوع البيولوجي،
وإذ تالحظ بقلق اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنتاجات املنر احلكومي الدويل للعلوم والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يف جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ،وإذ تتطلع يف هذا الصدد إىل عقد مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنوع البيولوجي
يف عام  2020واالجتماع اخلام عشــر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،الذ ســيعتمد إطارا
عامليا للتنوع البيولوجي ملا بعد عام ،2020
وإذ تؤكد من جديد على ما يكتسـ ـ ــيه تعزيز التعاون الدويل ملواجهة الكوارث واألخطار املتصـ ـ ــلة
ابلطق  ،مبــا فيهــا تلــك النــامجــة عن دورات املنــاخ الطبيعيــة من قبيــل ظــاهرة النينيو  -التــذبــذب اجلنويب،
واآلاثر الس ـ ـ ــلبية لتغري املناخ ،من أفية يف تقدير ومنع حدوث أض ـ ـ ـ ـرار جس ـ ـ ــيمة ويف ض ـ ـ ــمان أن يتوفّر يف
الوقت املناس ـ ـ ــب قدر كاف من اإلغاثة واإلجراءات املبكرة واالهتمام ابلس ـ ـ ــكان املتض ـ ـ ــررين لتعزيز قدرهتم
على الص ـ ــمود أمام آاثر تلك الكوارث واألخطار ،وإذ تس ـ ــلم يف هذا الص ـ ــدد أبفية وض ـ ــع اسـ ـ ـرتاتيجيات
قائمة على الوعي ابملخاطر ،وأدوات متويل املخاطر ،مبا يشمل ُهنُج التمويل املستندة إىل التوقعات وآليات
الت مني ض ـ ـ ـ ــد خماطر الكوارث والنظم املن ّسـ ـ ـ ـ ـقة لإلنذار املبكر ابألخطار املتعددة ،مبا يف ذلك اإلبال عن
املخاطر يف الوقت املناسب على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي،
وإذ تس ي ييلم أبنه يلزم إيالء البلدان النامية املعرض ـ ـ ــة للكوارث ،وال س ـ ـ ــيما أقل البلدان منوا والدول
اجلزرية الصـ ــغرية النامية والبلدان النامية غري السـ ــاحلية والبلدان األفريقية ،وكذلك البلدان املتوسـ ــطة الدخل
اليت تواجه حتدايت خاصـة ،عناية خاصـة ابلنظر إىل ارتفاع مسـتوايت الضـعف واملخاطر لديها ،واليت كثريا
ما تتجاوز إىل حد بعيد قدرهتا على الت هب للكوارث والتصـ ـ ــد هلا والتعايف منها ،وإذ تس ـ ـ ـلّم أيضـ ـ ــا أبنه
ينبغي إيالء اهتمام مماثل وتقدمي مسـ ـ ــاعدة مالئمة إىل البلدان األخرى ذات اخلصـ ـ ــائ احملددة واملعرضـ ـ ــة
للكوارث ،كالبلدان األرخبيلية ،وكذلك البلدان ذات السواحل املمتدة،
وإذ تش يير إىل أن إطار س ـ ـندا ينطبق على املخاطر احملدودة النطاق والواسـ ــعة النطاق ،املتكررة
وغري املتكررة ،والكوارث املفــاجئــة والبطيئــة الظهور النــامجــة عن األخطــار الطبيعيــة أو اليت يتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب فيهــا
اإلنسان ،وكذلك األخطار واملخاطر البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة هبا،
وإذ تكرر أتكيييد التع ّه ـد بعــدم ترك أ أحــد خلف الركــب ،وإذ تؤكــد من جــديــد إدراكهــا أبن
كرامة اإلنس ـ ــان أمر أس ـ ــاس ـ ــي ورغبتها يف أن ترى أهداف التنمية املس ـ ــتدامة وغاايهتا تتحقق ملا فيه منفعة
مجيع األمم والشــعوب وشـرائح اجملتمع كافة ،وإذ جتدد التزامها ابلســعي للوصــول أوال إىل من هم أشــد بعدا
عن الركب،
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حتي علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة )13(231/73؛

 - 2حتث على التنفيذ الفعال إلعالن س ـندا ( )1وإلطار س ـندا للحد من خماطر الكوارث
للفرتة )2(2030-2015؛
 - 3تكرر أتكيد دعوهتا إىل منع نشـ ـ ــوء خماطر الكوارث اجلديدة واحلد من املخاطر القائمة
عن طريق تنفيذ تدابري متكاملة وش ـ ـ ـ ــاملة اقتص ـ ـ ـ ــادية وهيكلية وقانونية واجتماعية وص ـ ـ ـ ــحية وثقافية وتربوية
وبيئية وتكنولوجية وس ـ ــياس ـ ــية ومالية ومؤس ـ ـس ـ ــية حتول دون التعرض لألخطار والض ـ ــعف يف وجه الكوارث
وحتد منهما ،وتعزز الت هب للتصد هلا والتعايف منها ،ومن مث تعزز القدرة على الصمود؛
 - 4تش ي ييدد على الضـ ـ ــرورة امللحة لتعزيز القدرة على التكيف ،وتقوية القدرة على الصـ ـ ــمود
واحلد من اهلش ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــة يف وجه تغري املناخ والظواهر اجلوية القص ـ ـ ـ ــوى ويف هذا الص ـ ـ ـ ــدد حتث كذلك الدول
األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة اال را يف عمليــات التخطيط للتكيف وتعزيز التعــاون يف جمــال احلــد من
خماطر الكوارث؛
 - 5تؤكد ض ـ ـ ـ ـ ــرورة التص ـ ـ ـ ـ ــد لياثر االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والبيئية للكوارث ،اليت يتفاقم
العديد منها بفعل تغري املناخ ،وتشــدد على ضــرورة اختاذ إجراءات على مجيع الصــعد لتعزيز اجلهود الرامية إىل
بناء القدرة على الصمود بسبل منها اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية للحد من آاثر الكوارث وتكاليفها؛
 - 6حتي علما إبطالق االئتالف من أجل إنش ـ ـ ـ ــاء بىن حتتية قادرة على الص ـ ـ ـ ــمود يف وجه
الكوارث ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة اإلجراءات املبكرة القائمة على الوعي ابملخاطر ،واملبادرة املتعلقة ابملخاطر املناخية
ونظم اإلنذار املبكر ،وس ـ ـ ــنة العمل اليت أطلقتها اللجنة العاملية املعنية ابلتكيّف واليت س ـ ـ ــتتوج ابنعقاد مؤمتر
القمة املعين ابلتكيف مع املناخ يف عام 2020؛
 - 7تس ي ييلم أبن اسـ ـ ــتخدام الدين العام واالقرتاض اخلارجي املتجدد من أجل اسـ ـ ــتيعاب أثر
كارثة ما ميكن أن يؤد يف بعض احلاالت إىل زايدة عبء خدمة الدين ابلنس ــبة للبلدان النامية واحلد من
منوها وقدرهتا على االس ـ ــتثمار يف بناء القدرة على الص ـ ــمود يف األجل الطويل ،وتقر أبن كل كارثة جديدة
تستتبع احتمال تزايد أوجه اهلشاشة املالية وتدهور قدرات االستجابة احمللية؛
 - 8هتيب جبميع اجلهات الفاعلة املعنية ابألمر أن تعمل من أجل حتقيق األهداف العاملية
اليت اعتُمدت يف إطار سندا ؛

 - 9تس ييلم ابلتقدم احملرز يف بلو الغاية (ه) من إطار سـ ـندا  ،وأب ّن وض ــع وتنفيذ اخلطط
االس ـ ـرتاتيجية والسـ ــياسـ ــات والرامج واالسـ ــتثمارات القائمة على الوعي ابملخاطر واالس ـ ـرتاتيجيات الوطنية
واحملليــة للحــد من خمــاطر الكوارث أمران ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروراين لتحقيق التنميــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة وإجنــاز أهــداف التنميــة
املستدامة()14؛
 - 10تعرب عن القلق من أن الوترية احلالية للعمل ليسـ ـ ـ ــت ابلسـ ـ ـ ــرعة الكافية للوفاء ابملوعد
النهــائي لتحقيق الغــايــة (ه) من إطــار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدا حبلول عــام  ،2020وحتــث من مث الــدول على التعجيـل
_________________

(.A/74/248 )13
( )14انظر القرار .1/70
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إبحراز تقدم وختصـ ـ ــي املوارد الالزمة لدعم وضـ ـ ــع وتنفيذ اس ـ ـ ـرتاتيجيات وطنية والية تشـ ـ ــاركية وشـ ـ ــاملة
للجميع للحد من خماطر الكوارث ،متشيا مع إطار سندا  ،مع الرتكيز بشكل خاص على االسرتاتيجيات
والرامج احمللية ،وحتث أيضا على تعزيز االتساق والتكامل مع اسرتاتيجيات التنمية املستدامة والتكيف مع
تغري املنــاخ ،مبــا يف ذلــك خطط التكيف الوطنيــة ،وعلى إدراج هــدف اإلعــداد ”إلعــادة البنــاء بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل
أفض ـ ـ ــل“ يف اس ـ ـ ـرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث ،وعلى القيام حس ـ ـ ــب االقتض ـ ـ ــاء إبدماج االعتبارات
املتعلقة خبطر التشــرد بســبب الكوارث ،وفقا للظروف الوطنية ،مع االســتفادة من اإلرشــادات العملية لدعم
بلو الغاية (ه) ،وتالحظ يف هذا الصـ ـ ــدد املبادئ التوجيهية الطوعية ذات الصـ ـ ــلة املعنونة ”ترمجة األقوال
إىل أفعال“؛
 - 11حتيث الــدول على إجراء تقييمــات ملخــاطر الكوارث تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــل اجلميع وتغطي أخطــارا
متعددة وأتخذ توقّعات تغري املناخ يف احلسـ ــبان لدعم اس ـ ـرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث القائمة على
األدلة وتوجيه استثمارات القطاعني اخلاص والعام القائمة على الوعي ابملخاطر؛
 - 12تسي ييلم مبا للنظم اإليكولوجية الس ـ ــليمة من مس ـ ــافة هامة يف احلد من أخطار الكوارث
وبناء قدرة اجملتمعات احمللية على الص ـ ــمود ،وتش ـ ــجع مجيع الدول وكياانت األمم املتحدة واجلهات الفاعلة
املعنيــة األخرى على تعزيز األخــذ بنُهج قــائمــة على النظم اإليكولوجيــة للحــد من خمــاطر الكوارث على
مجيع املستوايت ويف مجيع مراحل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا؛
 - 13تعرتف أبن املاء عنصـ ـ ـ ــر أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي لتحقيق أهداف التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة ،وأن الكوارث
املتصــلة ابمليا واألخطار املتعددة األبعاد هتدد ســالمة األرواح البش ـرية وســبل العيش والزراعة والبىن التحتية
للخدمات األساسية وتلحق أضرارا وخسائر اقتصادية واجتماعية ضخمة ،وأن الوعي مبخاطر الكوارث يف
اإلدارة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة واملتكاملة للموارد املائية ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور لنجاح تدابري الت هب للكوارث واحلد من خماطرها
والتكيف مع آاثر تغري املناخ ،وتدعو مجيع البلدان ،يف هذا الصـ ـ ـ ــدد ،إىل إدماج مسـ ـ ـ ــائل إدارة األراضـ ـ ـ ــي
وامليا  ،مبا يف ذلك للتصـ ـ ــد للفيضـ ـ ــاانت واجلفاف ،ضـ ـ ــمن عمليات التخطيط واإلدارة على الصـ ـ ــعيدين
الوطين ودون الوطين؛
 - 14تس ييلم أب ّن األخطار البيولوجية تقتضـ ــي تعزيز التنسـ ــيق بني النظم املعنية مبواجهة خماطر
الكوارث والنظم املعنية إبدارة املخاطر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية يف جماالت تقييم املخاطر ،واملراقبة واإلنذار املب ّكر ،وأب ّن
البىن التحتية الص ـ ـ ــحية القادرة على الص ـ ـ ــمود والنظم الص ـ ـ ــحية املعززة القادرة على تنفيذ اللوائح الص ـ ـ ــحية
الدولية ( ،)15()2005وكذلك على تطوير ُجم مل قدرات النظم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية ،هي من األمور اليت حت ّد من
خماطر الكوارث عموما وتبين القدرة على الصمود يف مواجهتها؛
 - 15حتث الدول على أن تقوم ،يف س ــياق تنفيذها إلطار س ــندا  ،إبعطاء األولوية إلنش ــاء
وتعزيز قواعد بياانت وطنية للخسائر النامجة عن الكوارث من أجل زايدة اجلهود الرامية إىل إنشاء أو تعزيز
نظم مجع البياانت ووضع خطو أساس بش ن اخلسائر احلالية ،مبا يف ذلك فقدان سبل العيش وغري ذلك
من اخلس ــائر اليت يتكبدها الس ــكان املتض ــررون ،وعلى الس ــعي إىل مجع املعلومات املص ــنفة حس ــب الدخل
ونوع اجلن والسـ ــن واإلعاقة ،واملتعلقة ابخلسـ ــائر السـ ــابقة النامجة عن الكوارث اليت يرجع اترخيها إىل عام
 2005على األقل ،إذا كان هذا ممكنا؛
_________________

( )15منظمة الصحة العاملية ،الوثيقة  ،WHA58/2005/REC/1القرار  ،3-58املرفق.
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 - 16تس ي ييلم أبن احلد من خماطر الكوارث يس ـ ـ ــتلزم اتباع هنج نظمي ومتعدد األخطار واختاذ
القرارات بطريقة واعية ابملخاطر وشـ ـ ـ ــاملة للجميع تسـ ـ ـ ــتند إىل التبادل والنشـ ـ ـ ــر العلنيني للبياانت املصـ ـ ـ ــنفة
حس ـ ـ ــب معايري معينة منها الدخل ونوع اجلن والس ـ ـ ــن واإلعاقة ،والتحليالت مع فهم كاف للكيفية اليت
يتعني تفســري املعلومات واســتخدامها هبا ،وكذلك إىل معلومات عن املخاطر ميكن الوصــول إليها بســهولة،
وتكون ا ّدثة وسـ ـ ـ ــهلة الفهم وقابلة للتشـ ـ ـ ــغيل املتبادل وقائمة على العلوم وغري حسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة ،وتوفر لطائفة
ـجع الدول يف هذا الص ـ ــدد
عريض ـ ــة من املس ـ ــتخدمني ومتخذ القرارات وتكمل ابملعارف التقليدية ،وتش ـ ـ ّ
على البدء ،أو حس ـ ـ ـ ــب االقتض ـ ـ ـ ــاء ،على مواص ـ ـ ـ ــلة تعزيز مجع وحتليل البياانت عن اخلس ـ ـ ـ ــائر النامجة عن
الكوارث وغريها من الغاايت ذات الصلة املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث ،تكون مصنفة حسب الدخل
ونوع اجلن والسن واإلعاقة وغريها من اخلصائ ذات األفية يف السياقات الوطنية ،وعلى تعزيز مشاركة
اجلميع يف التنس ــيق بني املؤس ـ ـس ــات فيما يتعلق ببياانت خماطر الكوارث والتحليل املتكامل ،وتدعو الدول
األعض ــاء إىل تعبئة املكاتب اإلحص ــائية ومكاتب التخطيط الوطنية وتعزيز قدرهتا على األخذ بنهج نُظمي
يف مجع بياانت خماطر الكوارث وحتليلها وإثبات ص ــحتها إلض ــفاء الطابع املؤس ـ ـس ــي على اس ــتخدامها يف
عمليات اختاذ القرارات واالستثمارات يف خمتلف القطاعات؛
 - 17تسييلم أيضييا بت ييد اجملل االقتص ــاد واالجتماعي ،يف  2متوز/يوليه  ،2018لإلطار
االسـ ـرتاتيجي بشـ ـ ن املعلومات واخلدمات اجلغرافية املكانية املتعلقة ابلكوارث( ،)16ابعتبار دليال تس ــرتش ــد
به الدول األعضــاء لضــمان توافر معلومات وخدمات جغرافية مكانية ذات نوعية جيدة وإمكانية الوصــول
إليها يف مجيع مراحل احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا ،وابعتبار يشكل مسافة يف تنفيذ إطار سندا ؛
 - 18تؤكد أفية التشــجيع على مواصــلة تطوير آليات فعالة لإلنذار املبكر ابألخطار املتعددة
على املســتوى الوطين واإلقليمي واالســتثمار فيها ،حســب االقتضــاء ،وتيســري تداول املعلومات وتبادهلا بني
مجيع البلدان؛
 - 19تؤكد من جديد أن التعاون الدويل من أجل احلد من خماطر الكوارث يش ـ ـ ـ ـ ــمل جمموعة
متنوعة من املص ـ ـ ـ ـ ــادر ويش ـ ـ ـ ـ ــكل عنصـ ـ ـ ـ ـ ـرا حامسا يف دعم جهود البلدان النامية للحد من خماطر الكوارث،
وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول على تعزيز تبادل وتداول املعلومات دوليا وإقليميا ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني
يكمله التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ،وإنشـ ــاء مراكز إلدارة املخاطر
الشـ ــمال واجلنوب الذ
ّ
والربط الشـبكي بينها ،وتشـجيع التعاون احلاسـم األفية يف البحوث العلمية والتكنولوجية يف جمال احلد من
الكوارث وحتسني آليات التنسيق الدويل ملواجهة الكوارث الكرى؛
 - 20تس ييلم أبفية رصـ ــد إطار س ـ ـندا  ،وتشـ ــجع الدول على اسـ ــتعمال املرصـ ــد اإللكرتوين
لإلبال عن التقدم احملرز يف بلو غاايت إطار س ـ ـ ـ ـندا العاملية وأهداف التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة ذات الصـ ـ ـ ــلة
مبخاطر الكوارث ،وذلك بغية توفري مجلة أمور من بينها حملة عامة شاملة عن التقدم احملرز تنري السبيل أمام
مداوالت ونتائج املنتدى الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي الرفيع املس ـ ـ ــتوى املعين ابلتنمية املس ـ ـ ــتدامة واملنتدى العاملي للحد من
خماطر الكوارث ،وتالحظ العمل اجلار من أجل حتقيق االتسـاق بني االسـرتاتيجيات الوطنية للتكيّف مع
تغري املناخ واالس ـ ـ ـ ـرتاتيجيات الوطنية للحد من خماطر الكوارث ،وكذلك مؤش ـ ـ ـ ـرات غاايت إطار س ـ ـ ـ ـندا
واألهداف واملؤشرات الوطنية يف جمال التكيّف؛
_________________

( )16قرار اجملل االقتصاد واالجتماعي  ،14/2018املرفق.
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 - 21تؤكد من جديد أن وضــع مؤشـرات موحدة وجمموعات بياانت مشــرتكة لقياس الغاايت
العاملية إلطار سـ ـ ـ ـندا والغاايت املتص ـ ـ ــلة ابحلد من خماطر الكوارث ض ـ ـ ــمن أهداف التنمية املس ـ ـ ــتدامة 1
و  11و  13هو مســافة هامة يف ضــمان التماســك واجلدوى واالتســاق يف التنفيذ ومجع البياانت وإعداد
التقارير ،وتس ـ ـلّم يف هذا الص ـ ــدد أبفية إعطاء األولوية ملس ـ ــاعدة البلدان النامية يف بناء قدراهتا ،وال س ـ ــيما
أقل البلدان منوا ،والدول اجلزرية الصغرية النامية ،والبلدان النامية غري الساحلية ،والبلدان األفريقية ،وكذلك
البلدان املتوسطة الدخل اليت تواجه حتدايت خاصة؛
 - 22تشي ي ي ي ي ي ع الدول على أن تويل ،يف تنفيذ خطة التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام ،)13(2030
االهتمام الواجب ملس لة احلد من خماطر الكوارث ،املشار إليها يف عدد من أهداف وغاايت اخلطة ،مبا يف
ذلك يف اســتعراضــاهتا الوطنية الطوعية ،وذلك عر ســبل منها إش ـراك جهات التنســيق الوطنية املعنية إبطار
سـندا من وقت مبكر يف عمليات االســتعراض الوطين ،حســب االقتضــاء ،وتشــدد على أفية تناول هذ
املس لة يف مداوالت ونتائج املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة؛
 - 23تكرر أتكيد تشــجيعها القو للتنســيق واالتســاق الفعالني ،حســب االقتضــاء ،يف تنفيذ
خطة التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  2030وخطة عمل أدي أاباب الصـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل
التنمية( )17واتفاق ابري املعتمد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تغري املناخ( ،)11وإطار
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـندا  ،وكذلك اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تغري املناخ( ،)12واتفاقية التنوع البيولوجي(،)18
واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص ـ ـ ــحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الش ـ ـ ــديد و/أو من التص ـ ـ ــحر،
وخباص ـ ـ ــة يف أفريقيا( ،)19واخلطة احلضـ ـ ـ ـرية اجلديدة( ،)9مع احرتام والية كل منها ،وض ـ ـ ــرورة ذلك التنس ـ ـ ــيق
واالتس ـ ـ ـ ــاق من أجل إقامة عالقات التآزر وبناء القدرة على الص ـ ـ ـ ــمود ،وحتويل أطر الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات العاملية
املتكاملة ،حس ــب االقتض ــاء ،إىل قوانني أو س ــياس ــات أو أنظمة وطنية مع حتديد األدوار واملس ــؤوليات يف
القطاعني العام واخلاص ،وكذلك إىل برامج متكاملة متعددة القطاعات على املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويني الوطين واحمللي،
واحلد من خماطر الكوارث يف خمتلف القطاعات ،ومواجهة التحد العاملي املتمثل يف القض ـ ـ ـ ــاء على الفقر
جبميع أشكاله وأبعاد  ،مبا يف ذلك الفقر املدقع؛
 - 24تش ي ي ي ع البلدان ،وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا وص ـ ـ ـ ــناديقها وبراجمها املعنية وس ـ ـ ـ ــائر
املؤسسات واجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة على أن تضع يف اعتبارها الدور اهلام الذ تؤديه اإلدارة
املنسـقة التشـاركية والشـاملة للجميع يف احلد من خماطر الكوارث ضـمن خمتلف القطاعات يف حتقيق التنمية
املسـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وحتقيق مجلة أهداف من بينها تعزيز الوقاية من الكوارث والت هب هلا من أجل حتقيق الفعالية
يف االستجابة وجهود التعايف وإعادة الت هيل والتعمري؛
 - 25حتث على مواصلة إيالء العناية الواجبة الستعراض التقدم احملرز على الصعيد العاملي يف
تنفيذ إطار س ـ ـندا كجزء من عمليات متابعتها املتكاملة واملنسـ ــقة للمؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدها
األمم املتحدة ،مبا يتوافق مع أعمال اجملل االقتص ـ ــاد واالجتماعي واملنتدى الس ـ ــياس ـ ــي الرفيع املس ـ ــتوى
للتنمية املسـتدامة ودورات االسـتعراض الشـامل للسـياسـات اليت جترى كل أربع سـنوات ،حسـب االقتضـاء،
_________________

( )17القرار  ،313/69املرفق.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619 )18
( )19املرجع نفسه ،اجمللد  ،1954الرقم .33480
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مع مراع ــاة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ــات املق ــدم ــة من املنت ــدى الع ــاملي للح ــد من خم ــاطر الكوارث واملنت ــدايت اإلقليميــة
ودون اإلقليمية للحد من خماطر الكوارث ،ومرصد إطار سندا ؛
 - 26تسلم أبنّه ال غىن عن إقامة الشراكات الفعالة واجملدية على املستويني العاملي واإلقليمي
وعن مواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة تعزيز التعــاون الــدويل ،مبــا يف ذلــك الوفــاء ابلتزامــات البلــدان املتقــدمــة فيمــا يتعلق بتقــدمي
املساعدة اإلمنائية الرمسية إلدارة خماطر الكوارث بصورة فعالة؛
 - 27تش ي ي ع على دمج تدابري احلد من خماطر الكوارث ،حس ـ ــب االقتض ـ ــاء ،ض ـ ــمن برامج
املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف ،ومتويل البىن التحتية ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني
يكمله التعاون بني بلدان اجلنوب وكذلك التعاون الثالثي ،داخل مجيع القطاعات
الشــمال واجلنوب الذ
ّ
ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ابلتنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،مبا يف ذلك احلد من الفقر ،والزراعة ،وإدارة املوارد الطبيعية ،والبيئة،
والتنمية احلضرية والتكيف مع آاثر تغري املناخ ،وعلى نطاق هذ القطاعات؛
 - 28تسييلم أبن متويل احلد من خماطر الكوارث يتطلّب املزيد من االهتمام ،وتشــجع يف هذا
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد على زايدة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات يف احلد من خماطر الكوارث ،مبا يف ذلك البىن التحتية القادرة على
الص ـ ـ ـ ــمود ،وتدعو منظومة األمم املتحدة وكياانهتا ،كل ض ـ ـ ـ ــمن نطاق واليته ،إىل أن تقوم ،ابلشـ ـ ـ ـ ـراكة مع
املؤسـ ـ ـس ـ ــات املالية الدولية واملص ـ ــارف اإلمنائية اإلقليمية وس ـ ــائر املؤسـ ـ ـس ـ ــات واجلهات ص ـ ــاحبة املص ـ ــلحة
ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة ،بتقدمي الدعم إىل البلدان النامية يف وضـ ـ ـ ـ ــع اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات متويل شـ ـ ـ ـ ــاملة للحد من خماطر
الكوارث دعما لالسـ ـ ـرتاتيجيات الوطنية واحمللية للحد من خماطر الكوارث ،وحتفيز االس ـ ــتثمارات يف القدرة
على الص ـ ــمود والوقاية ،وابس ـ ــتكش ـ ــاف س ـ ــبل إنش ـ ــاء آليات متويل مص ـ ــممة خص ـ ــيص ـ ــا للحد من خماطر
الكوارث ،مبا يشمل ُهنُج التمويل املستندة إىل التوقعات وآليات الت مني ضد خماطر الكوارث؛
 - 29تشي ي ي ي ي ي ع الــدول على ختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مزيــد من املوارد احملليــة للحــد من خمــاطر الكوارث،
مبا يف ذلك إنش ـ ـ ـ ـ ــاء بىن حتتية قادرة على الص ـ ـ ـ ـ ــمود ،وإدماج احلد من خماطر الكوارث يف امليزنة والتخطيط
املايل على نطاق مجيع القطاعات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن تكون أطر التمويل وخطط البىن التحتية
الوطنية قائمة على الوعي ابملخاطر ،وفقا للخطط والسياسات الوطنية؛

 - 30تس ييلم أبن اخلس ــائر االقتص ــادية ما فتئت تزداد من جراء ارتفاع عدد األص ــول املعرض ــة
لألخطــار وقيمتهــا ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع البلــدان على أن جتر تقييمــا ملخــاطر الكوارث على البىن التحتيــة احليويــة
القائمة ،وتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن أن تكون خطط البىن التحتية متوائمة مع االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات الوطنية للحد من خماطر
الكوارث وتقييمــات املخــاطر ،وتــدعم نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تقييمــات خمــاطر الكوارث لعموم اجلمهور ،وجتعــل تقييمـات
خماطر الكوارث شرطا ال ايد عنه يف االستثمارات املتعلقة ابلبىن التحتية واإلسكان وتعزز األطر التنظيمية
لتخطيط استخدام األراضي وقوانني البناء ،حسب االقتضاء ،وصوال إىل الغاية (د) من إطار سندا  ،ويف
هذا الصــدد تشــجع البلدان واجلهات املعنية األخرى على إدماج اعتبارات احلد من خماطر الكوارث ضــمن
استثماراهتا االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛
 - 31تش ي ي ع مجيع اجلهات ص ـ ــاحبة املص ـ ــلحة املعنية على التعاون مع القطاع اخلاص لتعزيز
قدرة املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التجارية على الص ـ ـ ــمود ،هي واجملتمعات اليت تعمل بداخلها ،وذلك من خالل إدماج
خماطر الكوارث ض ــمن ممارس ــاهتا اإلدارية ،وعلى تيس ــري االس ــتثمارات اخلاص ــة يف احلد من خماطر الكوارث
وعلى تشجيع االستثمارات اخلاصة القائمة على الوعي ابملخاطر؛
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 - 32تؤكد من جديد أن االس ــتثمار يف املهارات والنظم واملعارف الوطنية واحمللية لبناء القدرة
على الصــمود يف وجه الكوارث والت هب هلا ســيســاهم يف حفظ األرواح ،واحل ّد من خطر التشـ ّـرد يف ســياق
الكوارث ،والنهوض بقــدرة نظم اإلنتــاج الغــذائي على التكيّف وتعزيز األمن الغــذائي ،وخفض التكــاليف،
واحملافظة على مكاس ـ ـ ـ ــب التنمية ،وتش ـ ـ ـ ــجع يف هذا الص ـ ـ ـ ــدد على إجياد س ـ ـ ـ ــبل مبتكرة ،مثل هنج التمويل
املس ــتندة إىل التوقعات وآليات الت مني ض ــد خماطر الكوارث ،من أجل زايدة توافر املوارد للدول األعض ــاء،
وذلك قبل أن تكون هناك توقعات موثوقة بوقوع الكوارث؛
 - 33تؤكد من جديد أيض ييا ض ــرورة تعزيز قدرة على التنفيذ وقدرة البلدان النامية ،وال س ــيما
أقل البلدان منوا ،والدول اجلزرية الصغرية النامية ،والبلدان النامية غري الساحلية ،والبلدان األفريقية ،وكذلك
البلدان املتوسطة الدخل اليت تواجه حتدايت اددة ،مبا يشمل تعبئة الدعم من خالل التعاون الدويل ،على
توفري وسائل التنفيذ لزايدة اجلهود احمللية مبا يتفق مع األولوايت الوطنية هلذ البلدان؛
 - 34تشر إىل أن مؤشــر الضــعف االقتصــاد يويل االعتبار آلاثر الكوارث الطبيعية ،وتســلم
أبفيــة خمــاطر الكوارث وأثر الكوارث يف عمليــة اخلروج من فئــة أقــل البلــدان منوا ،مبــا يف ذلــك تقييم آاثر
العواقب احملتملة للخروج من تلك الفئة ونبذات مواطن الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف ،وتؤكد أفية إدماج مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة احلد من
خماطر الكوارث يف اسرتاتيجيات االنتقال السل للبلدان اليت هي يف طور اخلروج من القائمة؛
 - 35تسلم أبن حجم قدرة البلدان النامية على القيام على حنو فعال بتعزيز وتنفيذ سياسات
وتدابري وطنية للحد من خماطر الكوارث يف سـ ـ ـ ـ ــياق ظروف وقدرات كل بلد من هذ البلدان ،ميكن زايدة
تعزيز من خالل توفري التعاون الدويل املستدام؛
 - 36تس ي ي يلم أيضي ي ييا أبفية إعطاء األولوية لتطوير القدرات والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات واالسـ ـ ـ ـرتاتيجيات
واخلطط املتعلقة ابحلد من خماطر الكوارث على الص ــعيدين احمللي والوطين ،وذلك مبش ــاركة مجيع أص ــحاب
املصلحة املعنيني ،وفقا للممارسات والتشريعات الوطنية؛
 - 37تسي ي ي ي ي يلم كذلك أبن املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية عن منع الكوارث واحلد من خماطرها مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة بني
احلكومات وأصــحاب املصــلحة املعنيني ،رغم أهنا تقع ابألســاس على عاتق كل دولة ،وتس ـلّم أبن اجلهات
ص ــاحبة املص ــلحة ذات الص ــلة من غري الدول وغريها من اجلهات ،مبا فيها اجملموعات الرئيس ــية والرملاانت
واجملتمع املدين واحلركة الدولية للهالل األمحر والص ــليب األمحر واملنظمات غري احلكومية واملنتدايت الوطنية
للحد من خماطر الكوارث ومراكز التنس ـ ــيق اخلاص ـ ــة إبطار سـ ـ ـندا وممثلو احلكومات احمللية واملؤسـ ـ ـس ـ ــات
العلمية والقطاع اخلاص ،وكذلك املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات والوكاالت والصـ ـ ــناديق والرامج املعنية التابعة ملنظومة األمم
املتحدة واملؤسـ ـ ـس ـ ــات واملنظمات احلكومية الدولية املعنية األخرى ،تؤد دورا هاما ك طراف مس ـ ــاعدة يف
مسـاعدة الدول ،وفقا للسـياسـات والقوانني واألنظمة الوطنية ،على تنفيذ إطار سـندا على الصـعد احمللي
والوطين واإلقليمي والعاملي ،وأب ّن احلاجة تدعو إىل بذل املزيد من اجلهود حلش ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـ ـراكات أص ـ ـ ـ ـ ــحاب
املصلحة املتعددين من أجل احلد من خماطر الكوارث ،وفقا للخطط والسياسات الوطنية؛
 - 38تشي ي ي ي ع احلكومات على تعزيز املش ـ ـ ـ ــاركة الكاملة واملتس ـ ـ ـ ــاوية والفعالة والدور القياد
للمرأة واألشخاص ذو اإلعاقة يف تصميم سياسات وخطط وبرامج مراعية لالعتبارات اجلنسانية وشاملة
ملسائل اإلعاقة للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا وتوفري املوارد الالزمة هلا وتنفيذها ،وتسلّم يف هذا الصدد
يتعرضــن على حنو غري متناســب للخطر ،ولتزايد فقدان ســبل العيش ،وحىت للخســائر
أبن النســاء والفتيات ّ
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يف األرواح أثناء الكوارث ويف أعقاهبا ،وأبن الكوارث وما تتســبب به من تعطّل يف الشــبكات ونظم الدعم
املادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية ،تؤثر بشكل غري متناسب يف األشخاص ذو اإلعاقة وأسرهم؛
 - 39تؤكد أفية تعميم مراعاة املنظور اجلنســاين واملنظورات املتعلقة ابألشــخاص ذو اإلعاقة
وس ـ ــائر األش ـ ــخاص الذين يعيش ـ ــون يف أوض ـ ــاع هش ـ ــة يف س ـ ــياق إدارة خماطر الكوارث وإش ـ ـ ـراك األطفال
والش ـ ـ ــباب ،مبن فيهم االختص ـ ـ ــاص ـ ـ ــيون الش ـ ـ ــباب ،واالس ـ ـ ــتفادة على النحو املالئم من قدراهتم ،بوص ـ ـ ــفهم
مســافني يف إدارة خماطر الكوارث بغية تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على الصــمود واحلد من أوجه الضــعف
االجتماعية إزاء الكوارث ،وتسـ ـلّم يف هذا الص ــدد بض ــرورة املش ــاركة واملس ــافة الش ــاملتني للمرأة واألطفال
واملس ـ ـ ــنني واألش ـ ـ ــخاص ذو اإلعاقة والش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية واجملتمعات احمللية ،فض ـ ـ ــال عن دور الش ـ ـ ــباب
واملتطوعني واملهاجرين واألوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األكادميية والكياانت والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات العلمية والبحثية ودوائر األعمال
والرابطات املهنية ومؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات متويل القطاع اخلاص ووسـ ـ ــائط اإلعالم يف مجيع احملافل والعمليات املتعلقة
ابحلد من خماطر الكوارث ،طبقا إلطار سندا ؛
 - 40تش ي ييدد على أ ّن الوقاية من الكوارث والت هب هلا واختاذ اإلجراءات املبكرة وبناء القدرة
على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمود تكون يف معظم احلــاالت أكثر فعــاليــة من حيــث التكلفــة بكثري من تــدابري االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــابـة
للطوارئ ،وأيضا على أفية بذل جهود إضافية لزايدة توفري آليات اإلنذار املبكر ابألخطار املتعددة وإاتحة
فرص حص ـ ـ ـ ــول الدول على هذ اآلليات ،من أجل ض ـ ـ ـ ــمان أن يفض ـ ـ ـ ــي اإلنذار املبكر إىل العمل املبكر،
وتشجع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على دعم هذ اجلهود؛
 - 41تعرتف ابلعمل املسـ ــتمر لكياانت منظومة األمم املتحدة ،وفقا لوالية كل منها ،يف دعم
اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية يف جمال احلد من خماطر الكوارث ،مبا يف ذلك من خالل القيام ،حسـ ــب
االقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،إبدراج احلد من خماطر الكوارث يف إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة
وجعلها جزءا من التحليل املتعدد األبعاد يف التقييم القطر املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك ،وتطلب إىل كياانت األمم املتحدة
املعنية وأفرقة األمم املتحدة القطرية مواصــلة إدماج احلد من خماطر الكوارث وتنفيذ إطار ســندا يف عملها
ومواءمــة عملهــا مع ”خطــة عمــل األمم املتحــدة للح ـ ّد من خمــاطر الكوارث من أجــل زايدة القــدرة على
مواجهتها :حنو إرساء هنج متكامل إزاء التنمية املستدامة يقوم على الوعي ابملخاطر“ ،مسرتشدة يف ذلك
بفريق كبار اإلداريني املعين ابحلد من خماطر الكوارث لزايدة القدرة على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمود الذ أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ته املمثلة
اخلاصة لألمني العام للحد من خماطر الكوارث ،وفقا إلطار عمل سندا  ،وحتث اجلهات األخرى صاحبة
املصلحة على القيام بذلك؛
 - 42تعرتف أيضي ييا أبفية العمل الذ تقوم به الوكاالت والص ـ ــناديق والرامج التابعة ملنظومة
األمم املتحدة وغريها من املؤسـ ـ ـس ـ ــات املعنية يف جمال احلد من خماطر الكوارث ،وابلزايدة الكبرية يف طلب
خدمات مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث وابحلاجة إىل توفري ما يلزم من موارد اثبتة وكافية
وميكن التنبؤ هبا يف الوقت املناس ــب لدعم تنفيذ إطار س ـ ـندا  ،وتش ــجع يف هذا الص ــدد الدول األعض ــاء
على النظر يف تقدمي أو زايدة الترعات ملكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث؛
 - 43تسلم ابسـتمرار أفية التمويل الطوعي ،وحتث اجلهات املاحنة القائمة واجلديدة على أن
توفر التمويل الكايف لصــندوق األمم املتحدة االســتئماين للحد من الكوارث وأن تزيد من املســافات املالية
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املقدمة له حيثما أمكن ،دعما لتنفيذ إطار س ـ ـندا  ،مبا يف ذلك من خالل املس ـ ــافات غري املخص ـ ـصـ ــة،
واملتعددة السنوات إذا أمكن؛
 - 44تؤكد من جديد أفيــة املنتــدى العــاملي للحــد من خمــاطر الكوارث واملنتــدايت اإلقليميـة
ودون اإلقليمية املعنية ابحلد من خماطر الكوارث بوصــفها اافل لتقييم ومناقشــة التقدم احملرز يف تنفيذ إطار
سندا وتعزيز التماسك بني أنشطة احلد من خماطر الكوارث ،والتنمية املستدامة والتخفيف من آاثر تغري
املناخ والتكيّف معها ،مبا يف ذلك التمويل ،وتسلّم بنتائجها بوصفها مسافات يف املنتدى السياسي الرفيع
املستوى املعين ابلتنمية املستدامة؛
 - 45تعرب عن تقديرها حلكومة سـ ــويس ـ ـرا السـ ــتضـ ــافتها الدورة السـ ــادسـ ــة للمنتدى العاملي
للحد من خماطر الكوارث يف جنيف يف الفرتة من  13إىل  17أاير/مايو  ،2019واليت نُظمت ابالشرتاك
مع مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،وتتطلع إىل اجتماعات ومداوالت املنتديني اإلقليميني
املنظمني ابالش ـ ـ ـ ـرتاك مع
للحد من خماطر الكوارث املقرر عقدفا يف أس ـ ـ ـ ـرتاليا وجامايكا يف عام  ،2020و َ
مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،وتش ــجع مجيع أص ــحاب املص ــلحة والقطاعات والوزارات
على املشاركة فيها على أعلى مستوى ممكن؛
 - 46تؤكد أفية تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع إدماج التثقيف أبخطار الكوارث ،مبا يف ذلك الوقاية من الكوارث
والتخفيف منهــا والتـ هــب هلــا والتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هلــا والتعــايف منهــا وإعــادة التـ هيــل بعــدهــا ،يف نظم التعليم الرمسي
وغري الرمسي ،وكذلك يف مناهج الرتبية الوطنية على مجيع املستوايت التعليمية ،ويف التعليم والتدريب املهنيني؛
 - 47ترحب ابالحتفال الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنو ابليوم الدويل للحد من خماطر الكوارث يف  13تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
األول /أكتوبر واليوم العاملي للتوعية أبمواج تس ـ ـ ــوانمي يف  5تش ـ ـ ـ ـرين الثاين/نوفمر ،وتش ـ ـ ــجع مجيع الدول
وهيئات األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة املعنية على االحتفال هبذين اليومني من أجل توعية اجلمهور
مبس لة احلد من خماطر الكوارث؛
املكرس يف صميم خطة عام  2030بعدم ترك أ أحد خلف
 - 48تؤكد من جديد االلتزام ّ
الركب وابختاذ مزيد من اخلطوات امللموس ـ ــة لدعم األش ـ ــخاص الذين يعيش ـ ــون يف أوض ـ ــاع هش ـ ــة والبلدان
األشد ضعفا ،وللوصول أوال إىل من هم أشد بعدا عن الركب؛
 - 49تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسـ ــة والسـ ــبعني تقريرا
عن تنفيذ هذا القرار ،وتقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا اخلامس ـ ــة والس ـ ــبعني البند الفرعي
املعنون ”احلد من خماطر الكوارث“ ،يف إطار البند املعنون ”التنمية املستدامة“.

اجللسة العامة 52
 19كانون األول/ديسمر 2019
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