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 الدورة الخامسة والسبعون 
 *من القائمة األولية  147)ج( و  18البندان 

 التنمية المستتدامة  الدد م  مخار  الووار 

 وحدة التفتيش المشت كة
   

استتتتتتتتتتع اد مم  الدد م  مخار  الووار  ظو ةما من ومة ادم  المتددة ظو    
 2030المستدامة لعام سياق خطة التنمية 

  
 مذك ة م  ادمي  العام  

 
ــاو   ــاو اليماية الإامة ؤإايقاؤ  وؤإايقا  ميا  الم  ـــــــــــ يتشـــــــــــــم  األمين الإاى أعن ءحيل ملي  الـــــــــــ

التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المإني أالتنســـــي  ااي ؤقمدم ولدة التفتيش المشـــــتم ة المإنون  ا ـــــتإما   
ــتدامة لإاى دمج الحد من مخاطم الكوار  ــياة الة التنمية المســ   “ 2030 ث في امل منظومة األمم المتحدة في  ــ

 (. JIU/REP/2019/3انظم ) 

  

 

 * A/75/50. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/3
https://undocs.org/ar/A/75/50


 A/75/76/Add.1 

 

2/5 20-05114 

 

 مقدمة  -   أول  
ؤحال ولدة التفتيش المشـــــتم ةت في ؤقمدمما المإنون  ا ـــــتإما  دمج الحد من مخاطم الكوارث في  - 1

(ت مـد  A/75/76“ )انظم 2030امـل منظومـة األمم المتحـدة في  ـــــــــــــــياة الـة التنمـية المســـــــــــــــتدامـة لإـاى 
د من مخاطم الكوارث في  ولوداؤما المؤ ــســيةت  ــواو تيما يتإا  باغت  المؤ ــســا  في مدمالما لمســعلة الح ما

أعنشــــلة ولــــي المإاييم  و األنشــــلة التشــــغياية التي ؤلــــلاي بما لتنفيذ ورءاؤما. ودإم  التقمدم المإاوما  
التي قدمتما مؤ ــــســــا  منظومة األمم المتحدة ان مســــتو  مشــــار تما في ؤنفيذ ارلتااما  التي قلإتما ااي 

تعييدما لخلة امل األمم المتحدة لاحّد من مخاطم الكوارث من  لل زدادة القدرة ااي موالمتما: نحو نفسـما ب 
 مر او نمج متكامل مزاو التنمية المستدامة ءقوى ااي الواي أالمخاطم.

  
 تعليقات ةامة  -  ثانيا  

ت ليث من  ءقف ؤملب المؤ ــســا  أحســن ؤوقير التقمدم و مميت . وؤملب أالنتائج التي ااا مليما - 2
ااي  ل من اليمود الياردة لاحد من مخاطم الكوارث ومني نشـــــــــعة مخاطم لديدة ااي نلاة منظومة األمم 

 المتحدةت مي ؤحديد الفمص المتالة لتإادا مذه اليمود في الوقر نفس . 

ــدت لاتحدءا  المتإاقة أمخاطم الكوارث مي  - 3 ــا  فكمة الإمل مإا  منظومة لاتتـ ــسـ ؤاايد وؤؤدد المؤ ـ
ؤإم   اداد متاايدة من الناس لمخاطم الكوارث الممّ بةت التي ؤغذيما اوامل مثل ؤغيم المناخ وؤدمور البيئة 

 والميمة والتو ي الحلمت السمدي الإشوائي. 

وؤاللظ المؤ ـــــســـــا   ن التقمدم ءقدى  ـــــورة  ـــــاماة ان الحالة المامنة لتإميم مماااة الحد من  الار   - 4
  2030- 2015 يانا  األمم المتحدة في  ــياة مطار  ــندات لاحد من مخاطم الكوارث لافتمة الكوارث في امل 

ــاو نمج  والـة امـل األمم المتحـدة لاحـد من مخـاطم الكوارث من  لـل زدـادة القـدرة ااي موالمتمـا: نحو مر ــــــــــــ
ــتدامة ءقوى ااي الواي أالمخاطمت ااي النحو الذت  قمه ميا  الم   ــاو التنفيذيين  متكامل مزاو التنمية المســــــــــ  ــــــــــ

 . 2016لألمم المتحدة في ااى 

ــعنممـا  ن  - 5 وقـد  بـبدت ؤملـيب اـاص ـأاراتما  ـأعن زـدادة القـدرة ااي التنبؤ ـأالموارد وؤوافممـا من  ــــــــــــ
 ءإازا لمود التنسي  في ميال الحد من مخاطم الكوارث. 

لبيانا  ونوايتما مي وؤملب المؤ ــســا  بداوة ولدة التفتيش المشــتم ة ملي موا ــاة ؤحســين  مية ا - 6
لــمورة ؤتــنيفما أحســب نوس الين  والســن واذااقةت وةل  ذؤالةت ااي  ــبيل المثالت اؤخاة ملماوا    ثم 

 مماااة لامنظور الينساني في ميال الحد من مخاطم الكوارث.

ــية المنبثقة ان ؤقمدم التقييم الإالمي  - 7 ــا  النظم في النتائج المئيســــ ــســــ ــعن الحد من وؤقتمح المؤ ــــ أشــــ
أشــــــــــــعن ؤنفيذ مطار  ــــــــــــندات لاحد من مخاطم   2019وؤقمدم األمين الإاى لإاى  2019مخاطم الكوارث لإاى 

. ودداو التقمدمانت الاذان  ـــدرا أإد انتماو ا ـــتإما  ولدة التفتيش المشـــتم ةت 2030-2015الكوارث لافتمة 
ي الســــــــــــــيـناردومـا  المتإاقـة ـأالمـناخ والمخـاطم ملي اؤـباس نمج منميي مزاو الحـد من المخـاطم وردارؤمـا ينظم ف

ار ــــــــــتنتالا   2019الممؤبلة أاألالار اللبياية والبيولولية والتكنولولية. ودؤدد ؤقمدم التقييم الإالمي لإاى 
ــتثمار في الحد من مخاطم  ــي  وار ــ ــعن الحالة ملي زدادة التنســ ــتم ة أشــ الواردة في ؤقمدم ولدة التفتيش المشــ

 الكوارث.

https://undocs.org/ar/A/75/76
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فـيد المؤ ــــــــــــــســــــــــــــا  ـأعن فمد  اذدارة الإاـيا المإني ـأالحـد من مخـاطم الكوارث لاـدادة القـدرة ااي وؤ  - 8
ااي النتائج   2019التـــــــمود واف   ءلـــــــاال  اناو المداور  الياردة في التماا  الماأي المإقود في ؤموز يولي  

 التي ؤو ل مليما المفتش. 

ـ يـستمم في النمو   2030ارث واؤـساق  مي الة ااى ورة ؤـشدد المؤـ ـسا  ااي  ن الحد من مخاطم الكو  - 9
مي ؤاايد ؤواؤم الكوارث و دؤمات أما في ةل  آاار ؤغيم المناخت فإنما  تملب أإلماو ا تإمالا  دوردة لتقييم التقدى  

 ادد البادان التي ” المحمز في ؤنفيذ التو يا ت ر  يما أالنظم ملي  ن المد  المحورت ذطار  يندات المتإا  بــــــ 
ــتماؤيييا  وطنية ومحاية لاحد من مخاطم الكوارث  ت ملي لانب غاءا   2020يبنتظم ؤحقق  أحاول ااى   “لديما ا ـــــــ

 رئيسية  ام  لمن  مدا  التنمية المستدامة ؤستند ملي المفاهيم المتإاقة أالقدرة ااي التمود. 

وؤاللظ أإض المؤ ــــســــا   ن ار ــــتإما ت  اناو ؤقييم  لاحد من مخاطم الكوارثت  ان ءم ن  ن  - 10
ءإلي  ممية   بم لامواأط الشـاماة لإدة قلااا  ولإدة موالـيي مي اليوانب األام  لخلة التنمية المسـتدامة 

 ت ؤشــــيم مؤ ــــســــا  ت واؤفاة أارد  أشــــعن ؤغيم المناخت والة امل  دء   أاأا. واالوة ااي ةل2030لإاى 
 ام  ملي  ن التقمدم  ان من  عن   ن ءستفيد من ؤحايل  ام  لامواأط القائمة بين الحد من مخاطم الكوارث 
ــالى. وقد ولمر منظومة األمم المتحدة  ــانية والتنمية والســ ــؤون اذنســ ــاة بين الشــ و نواس المخاطم األام  والتــ

اا  ا ـــتثنائية متإددة لاميا  ارقتتـــادت وارلتمااي في انتباه الدول األالـــاو ملي مذه المواأط في التما
ــم ر منلقة البحم الكاردبي في ااى  ــيم المدممة التي لــ ــار ميدات في موزامبي    2017 اقاب األاا ــ وراتــ

 .( 1) 2019وغيمما من بادان الينوب األفمدقي في ااى 

ــاة من األنشــــــلة المممة الــــــلباي بما - 11 ــاســــ ــســــــا  أعن  ــــ لتإادا الحد من  الار  و ايمات ؤقّم المؤ ــــ
الكوارث ااي التـــــــإيدين القلمت واذقايمي أإد  ـــــــدور ا ـــــــتإما  ولدة التفتيش المشـــــــتم ة. فإاي  ـــــــبيل 
ــتإما  ملي ؤخليط الإمل الوطني تيما يتإا  أاألمن  ــحة الإالميةت يؤدت ار ــــ المثالت في لالة منظمة التــــ

ــحيل وزدادة اليامادة الإماياؤية في الإديد من الباد انل ورؤالة األدوا  والتوليما  الالزمة لتإادا ؤنفيذ  التــــــــ
ــندات واذبال  ان ل وؤإميم مماااة الحد من مخاطم الكوارث في البمامج الفنية مثل البمامج المإنية  مطار  ـــــــــــ
أالتــــــحة الإقاية والدام النفســــــي ارلتماايل ونشــــــم مطار مدارة اللوارك التــــــحية ومخاطم الكوارثت الذت 

ــاني وؤإادا النظم التـــــــــــحية والتعمب لألو ئةت ودمد  ملي يدمج الحد من م خاطم الكوارث مي الإمل اذنســـــــــ
ــندات واؤفاة أارد  والاوائو التــــحية الدولية ) ــتدامة ورطار  ــ ( 2005زدادة ارؤســــاة بين  مدا  التنمية المســ

 واألطم اذقايمية والإالمية ةا  التاة.

 ة. ؤؤدد المؤ سا  لائياال التو يا  المقتمل - 12
  

  

_________________ 

 (1) https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2017/statement-ecosoc-

presidential-disasters-25-oct-2017.pdfل 
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2019/statement-ecosoc-

presidential-follow-up-meeting-13-nov-2018.pdfل  
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2019doc/presidential-statement-

on-cyclone-idai-mozambique.pdf. 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2017/statement-ecosoc-presidential-disasters-25-oct-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2017/statement-ecosoc-presidential-disasters-25-oct-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2019/statement-ecosoc-presidential-follow-up-meeting-13-nov-2018.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2019/statement-ecosoc-presidential-follow-up-meeting-13-nov-2018.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/president/2019/statement-ecosoc-presidential-follow-up-meeting-13-nov-2018.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2019doc/presidential-statement-on-cyclone-idai-mozambique.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2019doc/presidential-statement-on-cyclone-idai-mozambique.pdf
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 تعليقات ةلى توصيات مددمة  -  ثالثا  
 

 1التوصية   

ينبغو لمجالس إمارة مؤستتتتستتتتات من ومة ادم  المتددة أن تطلن م  أمانات مؤستتتتستتتتات ا تقد    
خ يطة لل وابط بي  الول ة ادستتتتتاستتتتتية لتل  المؤستتتتتستتتتتات والدد م  مخار  الووار   وا ب   ة  التقدم 

إرار النتائ  ”ار  وظقًا لذل   مستتتتتخدمة ا رتتتتتامات المددمة الوارمة ظو المد ز ظو الدد م  مخار  الوو 
إرتتامات ل صتد  -لخطة ةما ادم  المتددة للدد م  مخار  الووار  م  أجا زيامة القدرة ةلى مواج ت ا  

 .“التقدم المد ز ظو تنفيذ خطة ةما ادم  المتددة بشأن الدد م  مخار  الووار  وا ب   ةنه

ظ المؤ ـــســـا   ن مذه التو ـــية مولمة ملي الميئا  التشـــمداية وميال  اذدارة. بيد  ن أإض ؤالل - 13
المؤ ـــســـا  ؤتشـــاطم الم ت القائل أعن ولـــي امدلة لامواأط بين الورءة األ ـــا ـــية لمؤ ـــســـا  منظومة األمم 

 ــــــــندات   المتحدة والحد من مخاطم الكوارث ءفلــــــــي ملي ؤإادا ارؤســــــــاة ااي نلاة المنظومة داما ذطار
ــاي  ــلة الملــــ وغيمه من ارؤفاقا ت من االل اؤباس نمج متكامل وقائم ااي الواي أالمخاطم في لميي األنشــــ
ــتدامة. ور ينبغي  ن ؤكون ؤا  اماية قائمة بذاؤمات ورنما   بما بين القلااا  وداااما ورزاو  مدا  التنمية المســ

ــمن  ــية القائمة  و لــــــ ــســــــ اماية اذبال  ان التقدى المحمز في ؤحقي  ؤبيم  من االل  دوا  اذبال  المؤ ــــــ
من  لل ؤحقي  م ا ـــــــب في الوقر والكفاوة من ليث   2030 مدا  التنمية المســـــــتدامة في مطار الة ااى 

 التكافة والحد من ازدوالية اليمود.

ــية المقتملة ءم ن ؤبســــيلما وؤياوز الة - 14  وؤاللظ الكيانا  التنفيذءة  ن المنميية التي ؤدام التو ــ
ــمل  ــورة   ــــ امل األمم المتحدة لاحد من مخاطم الكوارث من  لل زدادة القدرة ااي موالمتما ملي النظم أتــــ

 في آاار النمو  أالحد من مخاطم الكوارث والقدرة ااي موالمتما ااي التإيد القلمت. 

ذدارة الإايا  وفي مذا الســــــياةت ؤشــــــيم المؤ ــــــســــــا  ملي النتائج المنبثقة ان ارلتماس الماأي لفمد  ا - 15
ت والتي  بمز  2019المإني أالحد من مخاطم الكوارث لادادة القدرة ااي التـــــــــمودت المإقود في ؤموز يولي  

الحالة ملي مدراج مؤ ما  مبسلة ذطار نتائج الة امل األمم المتحدة في  طم الم د واذبال  لكل  يان 
قدءم ؤقاردم مولــوةية ان التقدى المحمز في ؤنفيذ  للــمان ؤوافم البيانا  ولودؤما. وؤاللظ  ن ةل   ــيتيو ؤ 

 الحد من مخاطم الكوارث وؤحسين نلاة ار تياأا  ونوايتمات ر  يما ااي التإيد القلمت.
 

 2التوصية   

ينبغو لألمي  العتام أن  ففتا  ظو ايتامتته  صتتتتتتتتت   من ومتة ادم  المتدتدة ا نمتائيتة إلى جتانتن  
للمن مات  أن  شتتتتما الجياج الجديد م  أر  ادم  المتددة للتعاون ظو مجات التنمية ال ؤستتتتات التنفيذيي   

المستتتتتدامة  ب تتتتورة من جية  الددط م  مخار  الووار  كجخت م  الخطط الستتتتت اتيجية المشتتتتت كة لألظ  ة 
خدام القط ية  ليتستتتتتنى تدقين التنمية والتخطيط مع الوةو بالمخار   وتخ تتتتتيل الموارم للتنفيذ  واستتتتتت

ن ام إب   مشت ك لقياس التقدم المد ز مقارنة بأولويات إرار ِسنداي وخطة ةما ادم  المتددة للدد م  
مخار  الووار  م  أجا زيامة القدرة ةلى مواج ت ا  مع تقد   تقاري  تف تيلية ة  ادنشتطة التنفيذ ة إلى 

 مجالس ا مارة.
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وقد  بدرلر التوليما  المشـتم ة لألمم المتحدة أشـعن القدرة ااي التـمودت ومي اماية مشـتم ة بين  - 17
الو ـار  ءقودمـا بمـنامج األمم المتحـدة اذنمـائيت  مملي في ؤوليمـا  مطـار األمم المتحـدة لاتإـاون في ميـال 

ومن  .1و ذل  ؤكمل التو ـية   التنمية المسـتدامة. ومي ؤسـااد ااي التتـدت لمخاطم متإددة ألمدقة  ـاماةت
المتوقي  ن ءســــتند مذا الإمل التكاماي ملي  دلة وؤحايال  ممؤبلة أالســــياة القلمت و ن ءســــتم ــــد أاألولودا  

 النا ئة ان التقييم القلمت المشتمك. 

وؤاللظ مؤ ـــــســـــا   ام   ن مدراج الحد من مخاطم الكوارث لـــــمن التقييما  القلمدة المشـــــتم ة  - 18
األمم المتحدة لاتإاون من  لل التنمية المسـتدامة من  ـعن   ءلـا  ن ييسـم مقامة رواأط  قو  بين الإمل و طم  

اليـارت ااي التــــــــــــــإـيد القلمت والإمـل الماـيارت اليـارت ااي التــــــــــــــإـيد الإـالمي. ودنلوت ةـل  ااي  ممـية  
يمة النامية. بيد  ن  ءيب بذل اا ــــــة ألقل البادان نموا والبادان النامية غيم الســــــالاية والدول الياردة التــــــغ

 اليمود لتختيا الموارد الالزمة لاتنمية والتخليط القائمين ااي الواي أالمخاطم.

ت ورنما ؤفّلل “ؤقدءم ؤقاردم ؤفتياية ان األنشلة التنفيذءة ملي ميال  اذدارة”ور ؤؤدد المؤ سا    - 19
مخـاطم الكوارث والتنمـية الـقائمـة ااي الواي  ؤـقدءم ؤـقاردم ا ــــــــــــــتماؤييـية ان المؤ ــــــــــــــما  الممؤبلـة ـأالحـد من

 أالمخاطم في الخلط ار تماؤييية لفماد  المؤ سا ت ؤينبا لإبو ؤقدءم ؤقاردم ملاتية.
 

 3التوصية   

ينبغو لل ؤستات التنفيذيي  للمن مات العاملة ظو الميدان  أن  ففلوا  ظو مستاتمت   ظو ا صت    
لمعام تنشتيطه  أن تخطط أظ  ة ادم  المتددة القط ية لتوون تناك  درة الجاري لن ام المنستقي  المقيمي  ا

مخ تتتتت تتتتتة لتنفيذ أنشتتتتتطة التنمية الواأية بالمخار   وأن  ج ي إب   المقار ال ئيستتتتتية بتل  ادنشتتتتتطة 
نداي  مع م اةاة إرار ا ب   ة   الميدانية  بما ظو ذل  ة  ر ين رصتتتتد مستتتتاتمت ا ظو تنفيذ إرار ستتتتِ

 مية المستدامة.أتداف التن
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ــلة منمائية   - 21 ــا   ن ؤبتاح ألفمقة األمم المتحدة القلمدة القدرة ااي ؤنفيذ  نشــــــ ــســــــ وفي لين ؤدام المؤ ــــــ
قائمة ااي الواي أالمخاطمت ءشـيم البإض ملي  ن ةل  ينبغي  ن ءمتد ملي القدرا  المتتـاة لي  فقط أمخاطم  

ل  ءلــا المخاطم األ ــمل المتتــاة أالمناخ والنااس. وفي لين  ن مطار  ــندات ر يتلّمة لانااست فثمة  الكوارث ب 
 ول  ؤماأط والــحة. وؤؤدد المؤ ــســا   ذل  ؤقدءم األفمقة القلمدة ؤقاردم ملي المقم أشــعن البممية القائمة ااي  

 ااي مستو  النشاط(.   الواي أالمخاطمت ولكن ااي مستو    ثم ؤوليدا وا تماؤييية ) ت لي  

وؤاللظ أإض المؤ ـــســـا   ن بدون ؤوافم الموارد البشـــمدة والمالية الكاتيةت  ـــي ون من التـــإو ة أم ان   - 22
    ن ؤبنّفذ األنشلة اذنسانية واذنمائية و نشلة بناو السالى القائمة ااي الواي أالمخاطم ااي نحو  فو وفإال. 

ة المقيمـة ؤتســــــــــــــم أـعمميـة لـا ــــــــــــــمـة في بنـاو القـدرا ت فـإن دور وفي لين  ن  يـانـا  األمم المتحـد - 23
 المنظما  غيم المقيمة   ا ي  ءلا في م داو المشورة السيا اؤية المتيإة المستو  أشعن مواليي محددة. 

و ايمات تباذلــافة ملي ؤقدءم التقاردم ملي المقمت قد ؤكون مناك فائدة ملــاتية في التنســي  واذبال   - 24
ــإ ــتفادة من ااي التــــ ــتفادة وقتــــــا النياحت لتي ؤتم ن البادان من ار ــــ يد اذقايمي وؤبادل الدروس المســــ

 الختو يا  اذقايمية في ؤنفيذ األنشلة اذنمائية القائمة ااي الواي أالمخاطم.

 


