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الدورة السادسة واخلمسون 
  البند ٩٨ (ب) من جدول األعمال 

البيئـة والتنميـة املســـتدامة: االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث 
 الطبيعية 

 تقرير اللجنة الثانية* 
املقررة:: السيدة جانا سيمونوفا (اجلمهورية التشيكية) 

 
مقدمة  أوال -

أجرت اللجنة الثانيـة مناقشـة موضوعيـة بشـأن البنـد ٩٨ مـن جـدول األعمـال (انظـر  - ١
A/56/561، الفقرة ٢). واختذ إجراء بشأن البنــد الفرعـي (ب) يف اجللسـات ٢٢ و ٢٥ و ٣٦ 

و ٣٩، املعقـودة يف ٥ و ٦ تشـرين الثـاين/نوفمـرب و ٤ و ١١ كـانون األول/ديســمرب ٢٠٠١. 
 A/ C.2/56/SR.22) ويـرد سـرد لنظـر اللجنـة يف البنـد الفرعـي يف احملـاضر املوجـزة ذات الصلـــة

و 25 و 36 و 39). 
 

النظر يف املقترحات   ثانيا -
 A/C.2/56/L.46 و A/C.2/56/L.12 مشروعا القرارين ألف -

يف اجللسـة ٢٢ املعقـــودة يف ٥ تشــرين الثــاين/نوفمــرب، عــرض ممثــل مجهوريــة إيــران  - ٢
اإلسـالمية، باسـم الـــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة األعضــاء يف جمموعــة الـــ ٧٧ والصــني 
ــــو�  واملكســيك، مشــروع قــرار معنــون �التعــاون الــدويل للتخفيــف مــن أثــر ظــاهرة النيني

(A/C.2/56/L.12). وفيما يلي نصه: 

 
 

 .A سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف تسعة أجزاء، حتت الرمز 56/561/ *
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�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تشري إىل قراراا ٢٠٠/٥٢ املؤرخ ١٨ كانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، 
و ١٨٥/٥٣ املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، و ٢٢٠/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ 
كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩، و ١٩٧/٥٥ املـــؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠٠ وقرارات الس االقتصادي واالجتماعي ٤٦/١٩٩٩ املؤرخ ٢٨ متــوز/يوليـه 
١٩٩٩ و ٦٣/١٩٩٩ املـــؤرخ ٣٠ متــــوز/يوليــــه ١٩٩٩، و ٣٣/٢٠٠٠، املــــؤرخ 

٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
ـــاون بــني مجهوريــة إكــوادور واملنظمــة  �وإذ تالحـظ أن توقيـع مذكـرة التع
العاملية لألرصاد اجلوية تشـكل خطـوة كبـرية يف عمليـة إنشـاء املركـز الـدويل لدراسـة 

ظاهرة النينيو، 
�وإذ تؤكـد مـــن جديــد أمهيــة وضــع اســتراتيجيات علــى الصعــد الوطــين، 
واإلقليمي والدويل ترمي إىل منع الضرر الذي تتسبب فيـه الكـوارث الطبيعيـة الناشـئة 

عن ظاهرة النينيو وختفيف هذا الضرر وإصالحه، 
حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام؛  - ١�

تشـيد مبـا اعتمـده البلـد املضيـف مـن تدابــري إلنشــاء املركــز الــدويل  - ٢�
لدراسة ظاهرة النينيو؛ 

تناشـد األمـني العـام وهيئـات األمـــم املتحــدة وصناديقــها وبراجمــها،  - ٣�
وال سيما املشاركون يف االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث واتمـع الـدويل أن 
يتخذوا، حسب االقتضـاء، التدابـري املناسـبة الـيت تدعـم إنشـاء هـذا املركـز البحثـي يف 
غوايـاكيل، إكـوادور، وتدعـو اتمـع الـدويل إىل أن يقـدم املسـاعدة العلميـــة والتقنيــة 

واملالية، وإىل التعاون لتحقيق هذا اهلدف؛ 
ترحب بإنشاء الفريق العامل املعين باملنــاخ والكـوارث، وتدعـو فرقـة  - ٤�
ـــر واألمانــة املشــتركة بــني الوكــاالت  العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت لتخفيـف الفق
لالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث إىل ضمـان التوفيـق بـني املـهام املوزعـة علـى 
األفرقة العاملة املعنية بتغري املناخ، وانعدام املناعة االقتصادية واالجتماعية وفعالية نظـم 

اإلنذار املبكر؛ 
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تطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يواصـــل تنفيـــذ قراراـــــا ٢٠٠/٥٢،  - ٥�
و ١٨٥/٥٣، و ٢٢٠/٥٤، و ١٩٧/٥٥، وقـراري الـس االقتصـادي واالجتمــاعي 

٤٦/١٩٩٩، و ٦٣/١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ٦�
السابعة واخلمسني تقريرا عــن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار البنـد املعنـون البيئـة والتنميـة 

املستدامة.� 
ويف اجللسة ٣٦، املعقودة يف ٤ كـانون األول/ديسـمرب، عـرض نـائب رئيـس اللجنـة،  - ٣
دار منشاه دجوماال (إندونيسيا)، مشروع القـرار املعنـون �التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن أثـر 
ظاهرة النينيو� (A/C.2/56/L.46)، الذي قدمه استنادا إىل مشــاورات غـري رمسيـة جـرت بشـأن 

 .A/C.2/56/L.12 مشروع القرار
A (انظر الفقرة ١٠،  /C.2/56/L.46 ويف نفس اجللسة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٤

مشروع القرار األول). 
ويف ضــوء اعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/56/L.46، قــام مقدمــــو مشـــروع القـــرار  - ٥

A/C.2/56/L.12 بسحبه. 
  

 A/C.2/56/L.62 و A/C.2/56/L.15 مشروعا القرارين  باء -
يف اجللسـة ٢٥ املعقـــودة يف ٦ تشــرين الثــاين/نوفمــرب، عــرض ممثــل مجهوريــة إيــران  - ٦
اإلسـالمية، باسـم الـــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة األعضــاء يف جمموعــة الـــ ٧٧ والصــني 
واملكسـيك، مشـروع قـــرار معنــون �االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة� 

(A/C.2/56/L.15) وفيما يلي نصه: 
�إن اجلمعية العامة، 

�إذ تشري إىل قراراا ٢٣٦/٤٤ املؤرخ ٢٢ كانون األول/ديســمرب ١٩٨٩، 
و ٢٢/٤٩ ألـف املـؤرخ ٢ كانــون األول/ديســـمرب ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بــاء املــؤرخ 
٢٠ كانـون األول/ديسمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كانــون األول/ديسـمرب 
١٩٩٨ و ٢١٩/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ وكذلــك قــــراري 
الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ٦٣/١٩٩٩ املـــــؤرخ ٣٠ متـــــوز/يوليــــه ١٩٩٩ 

و ٣٥/٢٠٠١ املؤرخ ٢٦ متوز/ يوليه ٢٠٠١، 
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�وإذ تشري أيضاً إىل املنهاج التطلعي للحد من الكوارث بشكل منسق علـى 
الصعيد الدويل، بالصيغة اليت وضعها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكـوارث الطبيعيـة 
وكما أعرب عنه يف استراتيجية يوكوهاما من أجل عامل أكثر أمانـا: مبـادئ توجيهيـة 
التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملـها، وكذلـك واليـة 
جنيف املتعلقة باحلد من الكـوارث الطبيعيـة ووثيقـة االسـتراتيجية املعنونـة �مـن أجـل 

عامل أكثر أمناً يف القرن احلادي والعشرين: احلد من املخاطر والكوارث�، 
�وإذ تؤكـد علـى الطـابع املتعـدد القطاعـات واالختصاصـات الشـــامل لعــدة 
قضايا الذي تتسم به عملية احلد من الكوارث الطبيعية، وإذ تشـدد علـى أن اسـتمرار 
التفاعل والتعاون والشراكة فيمـا بـني املؤسسـات املعنيـة يعـد أمـرا ال بـد منـه لتحقيـق 

األهداف واألولويات املتفق عليها، 
�وقد نظرت يف الترتيبات املؤسسية الراهنـة كمـا أرسـتها اجلمعيـة العامـة يف 
قرارهـا ٢١٩/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ وأعدــا فرقــة العمــل 
املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث واألمانة املشتركة بـني الوكـاالت 
املعنيـة باالســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، وإذ تضــع يف احلســبان التقييــم 

الالحق للفترة األوىل من العمليات،  
�وإذ تسـلّم بـأن احلـد مـن الكـوارث يشـكل عنصـرًا هامـاً يســـهم يف حتقيــق 
ـــة ملؤمتــر القمــة  التنميـة املسـتدامة وأنـه ينبغـي وضعـه يف احلسـبان يف العمليـة التحضريي

العاملي للتنمية املستدامة املزمع عقده يف جوهانسربغ يف عام ٢٠٠٢،  
�وإذ تعيـد تـأكيد أن الكـوارث الطبيعيـة تلحـق الضـــرر باهليــاكل األساســية 
االجتماعية واالقتصادية جلميـع البلـدان، وإن كـانت العواقـب الطويلـة األجـل املترتبـة 
علـى الكـوارث الطبيعيـة وخيمـة بوجـه خـاص علـى البلـدان الناميـة كمـــا أــا تعرقــل 

تنميتها املستدامة، 
�وإذ ترحب مبا ُوضع من تأكيد على احلد من الكوارث الطبيعية يف برنـامج 
ـــده مؤمتــر األمــم  العمـل لصـاحل أقـل البلـدان منـوًا للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠، الـذي اعتم
املتحـدة الثـالث املعـين بـأقل البلـدان منـوا، املعقـود يف بروكسـل يف الفـترة مـــن ١٤ إىل 

٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١،  
�وإذ تسلّم بأنه ينبغي اعتبار احلد من الكوارث إحدى املهام الكربى لألمـم 

املتحدة وينبغي مواصلة العناية ا، 
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�وإذ تؤكد ضرورة أن يظهر اتمع الدويل التصميم السياسي القوي الــالزم 
السـتخدام املعـارف العلميـة والتقنيـة للحـد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـة واألخطـــار 

البيئية، واضعاً يف اعتباره االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية،  
حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد  - ١�

من الكوارث الطبيعية؛ 
تعرب عن قلقها الشديد إزاء ازدياد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية  - ٢�
الـيت أسـفرت عـن خسـائر جسـيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وبيئيـــة 
سلبية طويلة األجل متس اتمعات الشديدة التأثر يف مجيــع أحنـاء العـامل، وال سـيما يف 

البلدان النامية؛ 
تعيد تأكيد وجوب أن تضطلع فرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت  - ٣�
واملعنية باحلد من الكوارث مبهامها املبينة يف تقرير األمني العـام، وبوجـه خـاص املـهام 
املتعلقة بالعمل كمحفل رئيسي داخــل منظومـة األمـم املتحـدة لوضـع االسـتراتيجيات 
والسياسات املتعلقة باحلد من الكوارث وكفالـة التكـامل بـني مـا تقـوم بـه الوكـاالت 
العاملة يف احلــد من الكــوارث والتخفيف منها والتأهب هلا، وتقرر استعراض أنشـطة 

فرقة العمل يف عام ٢٠٠٣؛ 
تقرر أيضاً ضرورة تعديل تكوين فرقة العمـل بشـكل يسـمح بزيـادة  - ٤�
اشتراك املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية على حنـو دائـم وكفالـة اسـتمرار عضويـة 

وكاالت األمم املتحدة الرئيسية؛ 
ــــن  تســلّم بــأن إطــار العمــل لتنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد م - ٥�
الكوارث، كما أيدته فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلد مــن الكـوارث، 
يشكل السند التوجيهي لتنفيذ االستراتيجية، وسـيجري اسـتعراضه دوريـا تبعـا لتطـور 
االحتياجـات يف ميـدان احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، ويف هــذا الصــدد، حتــث مجيــع 
اهليئات املعنية داخل منظومة األمم املتحدة على التعاون بشـكل كـامل يف سـياق هـذا 

اإلطار؛ 
تشدد كذلك على ضرورة تدعيـم األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت  - ٦�
لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، كي تضطلع على حنو فعـال باملـهام املوكلـة 
إليـها، وخصوصـاً القيـام بـدور جهـة الوصـل داخـــل منظومــة األمــم املتحــدة لتنســيق 
أنشطة احلد من الكوارث الطبيعيـة وكفالـة التضـافر بـني أنشـطة احلـد مـن الكـوارث، 
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اليت تقوم ا منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، واألنشـطة املضطلـع ـا يف 
امليادين االجتماعية - االقتصادية واإلنسانية؛ 

تطلب إىل احلكومات مواصلة التعـاون وتنسـيق اجلـهود مـع منظومـة  - ٧�
األمـم املتحـــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري 
احلكومية والشركاء اآلخرين، حسبما يكون مناسباً، من أجل ضمان التضـافر الفعـال 
يف التصدي للكوارث الطبيعية، وحيث أمانـة االسـتراتيجية علـى تطويـر هـذا التضـافر، 

حسب االقتضاء؛ 
تطلب إىل األمني العام ختصيص املـوارد املاليـة واإلداريـة الكافيـة مـن  - ٨�
أجل اضطالع فرقة العمل وأمانة االستراتيجية مبهامهما على حنـو فعـال حتـت السـلطة 

املباشرة لوكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية باألمانة العامة لألمم املتحدة؛ 
تطلب إىل احلكومــات القيـام بـإعداد منـاهج عمـل أو إنشـاء جـهات  - ٩�
وصل وطنية تعىن باحلد من الكوارث، وحتث منظومة األمم املتحدة علـى تقـدمي دعـم 
ــــدى اإلقليمـــي ألمانـــة  مالئــم إىل هــذه اآلليــات وتدعــو األمــني العــام إىل تعزيــز امل
االستراتيجية من أجل ضمان تقدمي الدعم املالئم من منظومـة األمـم املتحـدة إىل هـذه 

اآلليات؛ 
�١٠ -تدعو احلكومات واملنظمات املعنية مبنظومة األمم املتحـدة إىل تعزيـز 
املشـاركة الوطنيـة، وخاصـــة يف البلــدان املعرضــة للكــوارث، يف تنفيــذ االســتراتيجية 
الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، مبـا يف ذلـك املشـاركة عـن طريـق منـاهج عمـــل وطنيــة 
متعـددة القطاعـات وشـاملة لعـدة اختصاصـات بغيــة حتقيـق غايــات وأهـداف التنميــة 
املستدامة مع االستفادة التامــة مـن املعـارف العلميـة والتقنيـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق 
بناء القدرات على مجيع الصعد وتطوير وتعزيز النهج العامليـة واإلقليميـة الـيت تضـع يف 
احلسـبان الظـروف واالحتياجـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـــة، فضــالً 
ـــة املعنيــة باالســتجابة ألوضــاع  عـن احلاجـة إىل تعزيـز التنسـيق بـني الوكـاالت الوطني

الطوارئ؛ 
ـــة التعــاون وتنســيق اجلــهود يف ميــدان  �١١ -تدعـو احلكومـات إىل مواصل
الكـوارث الطبيعيـة داخـل إطـار االسـتراتيجية، اعتمـادا علـى التقسـيم الفعـال للعمـــل، 
ابتـداء مـن مرحلـة الوقايـة ومـرورا بـاإلنذار املبكـر واالسـتجابة والتخفيـف مـــن حــدة 
الكــوارث واإلنعــاش والتعمــري، مبــا يف ذلــك بنــاء القــــدرات علـــى مجيـــع الصعـــد، 
ــــة الـــيت تضـــع يف احلســـبان الظـــروف  واســتحداث وتعزيــز النــهج العامليــة واإلقليمي
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واالحتياجات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية واحمللية، فضال عـن احلاجـة إىل تعزيـز 
التنسيق بني الوكاالت الوطنيـة املعنيـة باالسـتجابة ألوضـاع الطـوارئ إبـان الكـوارث 

الطبيعية؛ 
�١٢ -تعترف باحلاجة املاسة إىل املضي يف تطوير املعـارف العلميـة والتقنيـة 
القائمـة واالنتفـاع ـا للحـد مـن التـأثر بـــالكوارث الطبيعيــة، ويشــدد علــى ضــرورة 

وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية؛ 
�١٣ -حتــث اتمــع الــدويل علــى زيــادة التربعــــات املاليـــة يف الصنـــدوق 
االستئماين لالســتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وتقـدمي مـا يكفـي مـن املـوارد 
العلميــة والتقنيــة والبشــرية وغريهــــا مـــن املـــوارد، لضمـــان الدعـــم الكـــايف ألمانـــة 

االستراتيجية ولفرقة العمل وأفرقتها العاملة؛ 
�١٤ -تطلــب إىل املنظمــات املعنــية يف منظومــة األمــم املتحــدة أن تدعــــم 
االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن الكــوارث يف حتقيــق أهدافــها، مبــا يف ذلــك إعــارة 

موظفني تقنيني إىل أمانة االستراتيجية؛ 
�١٥ -تؤيد اقتراح األمني العام استعراض تنفيـذ اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن 
أجل عامل أكثر أمانا: مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتـأهب هلـا وختفيـف 
حدــا وخطــة عملــها ضمــن إطــار عمــل تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحـــد مـــن 

الكوارث؛ 
�١٦ -تطلــب إىل األمــــني العـــام زيـــادة االســـتخدام األمثـــل للمعلومـــات 
ـــذار  الضروريـة لـإلدارة الفعالـة للتعـاون الـدويل يف ميـادين الوقايـة مـن الكـوارث واإلن
املبكر واالستجابة والتخفيـف مـن حـدة الكـوارث واإلنعـاش والتعمـري ونشـرها، عـن 

طريق مجيع القنوات املتاحة، مبا فيها الكتيبات ونظم املعلومات؛ 
�١٧ -تعيد تأكيد احلاجـة إىل مواصلـة التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن تأثـري 
ظاهرة النينيو، وذلك يف إطار االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث، علـى النحـو 
ـــــه ١٩٩٩  املطلـــوب مبوجـــب قـــراري الـــس ٤٦/١٩٩٩ املـــؤرخ ٢٨ متـــوز/يولي
و ٣٣/٢٠٠٠ املــؤرخ ٢٨ متــوز/يوليــه ٢٠٠٠ وكذلــك علــى النحــو الــذي طلبتـــه 
اجلمعيــة العامــة يف قراراــا ٢٠٠/٥٢ املــــؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٧ 
و ١٨٥/٥٣ و ٢٢٠/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩ و ١٩٧/٥٥ 

املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠؛ 
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�١٨ -تسلم بأمهية اإلنذار املبكر بوصفـه عنصـرًا ال بـد منـه يف ثقافـة اتقـاء 
ـــد بغيــة اإلســهام يف رصــد  عالكـوارث، وتشـجع زيـادة بـذل اجلـهود علـى مجيـع الص
املخـاطر الطبيعيـة والتنبـؤ بآثارهـا، وتطويـر التكنولوجيـا ونقلـها، وبنـاء القـدرات مـــن 
أجل التأهب للكوارث، واكتشـاف املخـاطر الطبيعيـة، وإصـدار إنـذار مبكـر ونشـره، 
فضـالً عـن التثقيـف والتدريـب املـهين واإلعـالم العـام وأنشـطة التوعيـة، وتشـدد علـــى 

احلاجة إىل اختاذ إجراءات مناسبة استجابة لإلنذار املبكر؛ 
�١٩ -تؤكـد مـرة أخـرى احلاجـة إىل تعزيـز اإلطـار الـدويل لتحســـني نظــم 
اإلنذار املبكّر والتأهب للكوارث، عن طريق إنشـاء آليـة دوليـة فعالـة معنيـة مبثـل هـذا 
اإلنـذار، بوسـائل تشـــمل القيــام بنقــل التكنولوجيــا ذات الصلــة بــاإلنذار املبكّــر إىل 
ـــى املعلومــات املالئمــة يف  البلـدان الناميـة، ممـا يكفـل حصـول املعرضـني للكـوارث عل
حينـها، وكذلـك عـن طريـق توسـيع نطـاق النظـم القائمـة وحتسـينها، وخاصـــة النظــم 
املوضوعة حتت رعاية األمم املتحـدة، باعتبـار ذلـك جـزءًا ال يتجـزأ مـن االسـتراتيجية 

الدولية للحد من الكوارث؛ 
�٢٠ -تقرر اإلبقاء علـى مواصلـة إحيـاء اليـوم الـدويل للحـد مـن الكـوارث 
الطبيعيـة يف يـوم األربعـاء الثـاين مـــن شــهر تشــرين األول/أكتوبــر باعتبــار ذلــك أداة 
لـترويج ثقافـة عامليـــة فيمــا خيــص احلــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك اتقــاء 

الكوارث وختفيف حدا والتأهب هلا؛ 
�٢١ -تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السـابعة 
واخلمسني، يف إطار البند �البيئة والتنمية املستدامة� من جدول األعمال، تقريــرا عـن 
تنفيــذ هــذا القــرار وعــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــــن 

الكوارث.� 
ويف اجللسة ٣٩ املعقودة يف ١١ كانون األول/ديسـمرب، عـرض نـائب رئيـس اللجنـة،  - ٧
دارمنشـاه دجومـاال (إندونيسـيا)، مشـروع القـرار املعنـون �االســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
الكوارث الطبيعية� (A/C.2/56/L.62)، الــذي قدمـه اسـتنادا إىل مشـاورات غـري رمسيـة جـرت 

 .A/C.2/56/L.15 بشأن مشروع القرار
A (انظر الفقرة ١٠،  /C.2/56/L.62 ويف نفس اجللسة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٨

مشروع القرار الثاين). 
ويف ضــوء اعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/56/L.62، قــام مقدمــــو مشـــروع القـــرار  - ٩

A/C.2/56/L.15 بسحبه. 
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توصيات اللجنة الثانية   ثالثا -

توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليني:  - ١٠
 

 مشروع القرار األول 
 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قراراــــا ٢٠٠/٥٢ املـــــؤرخ ١٨ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٧، 
و ١٨٥/٥٣ املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، و ٢٢٠/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كـــانون 
ـــرارات  األول/ديســمرب ١٩٩٩، و ١٩٧/٥٥ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ وق
ـــوز/يوليــه ١٩٩٩ و ٦٣/١٩٩٩  الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٤٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ مت

املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩، و ٣٣/٢٠٠٠، املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
ــــة لألرصـــاد  وإذ تالحــظ أن توقيــع مذكــرة التعــاون بــني إكــوادور واملنظمــة العاملي

اجلوية(١) تشكل خطوة كبرية يف عملية إنشاء املركز الدويل لدراسة ظاهرة النينيو، 
وإذ تالحظ أيضا املسامهات الــيت قدمتـها املنظمـات اإلقليميـة والعامليـة لدراسـة املنـاخ 
العـاملي، وكذلـك خدمـات املعلومـات املتخصصـة عـرب شـبكة اإلنـترنت العامليـة، الــيت أدت إىل 

حتسني قدرات التفهم العلمي والتنبؤ بالتطورات يف جمال التغريات املناخية، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أمهيـة وضـــع اســتراتيجيات علــى الصعــد الوطــين، واإلقليمــي 
والدويل ترمي إىل منع الضرر الذي تتسبب فيـه الكـوارث الطبيعيـة الناشـئة عـن ظـاهرة النينيـو 

وختفيف هذا الضرر وإصالحه، 
حتيط علما مع التقدير بتقرير األمني العام(٢)؛  - ١

تشـيد مبـا اعتمـده البلـد املضيـف مـن تدابـري إلنشـــاء املركــز الــدويل لدراســة  - ٢
ـــة جــهودها الراميــة إىل إكمــال هــذه  ظـاهرة النينيـو؛ وتشـجع حكومـة إكـوادور علـى مواصل

العملية؛ 

 __________
A/C.2/56/2، التذييل.  (١)
 .A/56/76-E/2001/54 (٢)
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ـــة  تشـجع املركـز، عنـد إنشـائه، علـى تعزيـز صالتـه بسـائر املنظمـات اإلقليمي - ٣
والعاملية لدراسة املناخ، وكذلك خدمات املعلومات عرب شـبكة اإلنـترنت العامليـة، فيمـا يتعلـق 

ذه املسألة لكفالة فعالية وكفاءة االستفادة من املوارد املتاحة؛ 
تناشـد األمـني العـام وهيئـات األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها، وال ســيما  - ٤
املشـاركون يف تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث واتمـع الـدويل أن يتخـــذوا، 
حسب االقتضاء، التدابري املناسبة اليت تدعم إنشاء هذا املركز البحثي يف غواياكيل، إكـوادور، 
وتدعو اتمع الدويل إىل أن يقدم املساعدة العلمية والتقنية واملالية، وإىل التعاون لتحقيـق هـذا 
اهلـدف وكذلـك إىل القيـام، عنـد االقتضـاء، بتعزيـز املراكـز األخـرى املكرسـة لدراسـة ظـــاهرة 

النينو؛ 
ترحب بإنشاء الفريق العـامل املعـين باملنـاخ والكـوارث، وتدعـو فرقـة العمـل  - ٥
املشتركة بني الوكاالت لتخفيف الفقر واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالسـتراتيجية الدوليـة 
للحـد مـن الكـوارث إىل ضمـان التوفيـق بـني املـهام املوزعـة علـى األفرقـة العاملـة املعنيـة بتغـــري 

املناخ، وانعدام املناعة االقتصادية واالجتماعية وفعالية نظم اإلنذار املبكر؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل تنفيـذ قراراــا ٢٠٠/٥٢، و ١٨٥/٥٣،  - ٦
و ٢٢٠/٥٤، و ١٩٧/٥٥، وقـــــراري الـــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي ٤٦/١٩٩٩، 

و ٦٣/١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة  - ٧

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 
 

 مشروع القرار الثاين 
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الطبيعية 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قراراــــا ٢٣٦/٤٤ املـــــؤرخ ٢٢ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٨٩، 
و ٢٢/٤٩ ألــــف املــــؤرخ ٢ كانـــــون األول/ديســــــمرب ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بـــــاء املـــــؤرخ 
٢٠ كانـون األول/ديسمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كانــون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ 
و ٢١٩/٥٤ املــــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩ وقــــراري الــــس االقتصــــادي 
واالجتمـاعي ٦٣/١٩٩٩ املـــؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ و ٣٥/٢٠٠١ املـــؤرخ ٢٦ متــوز/ 

يوليه ٢٠٠١، 
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وإذ تشري أيضاً إىل املنهاج التطلعي للحد مـن الكـوارث بشـكل منسـق علـى الصعيـد 
الدويل، بالصيغة اليت وضعها املؤمتــر العـاملي املعـين بـاحلد مـن الكـوارث الطبيعيـة وكمـا أعـرب 
عنـه يف اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمانـا: مبـادئ توجيهيــة التقــاء الكــوارث 
الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطـة عملـها(٣)، وكذلـك واليـة جنيـف املتعلقـة بـاحلد 
من الكوارث الطبيعية ووثيقة االستراتيجية املعنونة �من أجل عامل أكثر أمناً يف القـرن احلـادي 

والعشرين: احلد من املخاطر والكوارث�(٤)، 
وإذ تؤكد على الطابع املتعدد القطاعات واالختصاصـات الشـامل لعـدة قضايـا الـذي 
تتسـم بـه عمليـة احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تشـدد علـى أن اسـتمرار التفـاعل والتعــاون 
والشراكة فيما بني املؤسسات املعنية يعد أمرا ال بد منه لتحقيـق األهـداف واألولويـات املتفـق 

عليها، 
وقد نظرت يف الترتيبات املؤسسية الراهنة كمـا أرسـتها يف قرارهـا ٢١٩/٥٤ املـؤرخ 
٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ وأعدا فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد 
مـن الكـــوارث واألمانــة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة باالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 

الكوارث، وإذ تضع يف احلسبان التقييم الالحق للفترة األوىل من العمليات،  
وإذ تسـلّم بـأن احلـد مـن الكـــوارث يشــكل عنصــرا هامــا يســهم يف حتقيــق التنميــة 
املسـتدامة وأنـه ينبغـي وضعـه يف احلسـبان يف العمليـة التحضرييــة ملؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة 
ـــــده يف جوهانســــربغ، جنــــوب أفريقيــــا، يف الفــــترة مــــن ٢ إىل ١١  املســـتدامة املزمـــع عق

أيلول/سبتمرب، ٢٠٠٢،  
وإذ تعيـد تـأكيد أن الكـوارث الطبيعيـة تلحـق الضـرر باهليـاكل األساسـية االجتماعيــة 
ـــدان، وإن كــانت العواقــب الطويلــة األجــل املترتبــة علــى الكــوارث  واالقتصاديـة جلميـع البل

الطبيعية وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية كما أا تعرقل تنميتها املستدامة، 
وإذ ترحب مبا أعـرب عنـه مـن تشـديد علـى احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة يف برنـامج 
العمـل لصـاحل أقـل البلـدان منـوا للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠، الـذي اعتمـده مؤمتـــر األمــم املتحــدة 

 __________
A/CONF.172/9، القرار األول، املرفق األول.  (٣)

اعتمدتا كالمها يف احملفل الربناجمي املعين بالعقد الـدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة الـذي عقـد يف جنيـف يف  (٤)
الفترة من ٥ إىل ٩ متوز/يوليه ١٩٩٩. 
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الثـالث املعـين بـأقل البلـدان منـوا، املعقـود يف بروكسـل يف الفـــترة مــن ١٤ إىل ٢٠ أيــار/مــايو 
  ،(٥)٢٠٠١

وإذ تسلّم بأنه ينبغي اعتبار احلد من الكـوارث إحـدى املـهام الكـربى لألمـم املتحـدة 
وينبغي مواصلة العناية ا، 

وإذ تؤكـد ضـرورة أن يثبـــت اتمــع الــدويل مــا يلــزم مــن تصميــم سياســي ثــابت 
السـتخدام املعـارف العلميـة والتقنيـة للحـد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـــة واألخطــار البيئيــة، 

واضعاً يف اعتباره االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية،  
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن  - ١

الكوارث الطبيعية(٦)؛ 
تعـرب عـن قلقـها الشـديد إزاء ازديـاد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت  - ٢
أسـفرت عـن خسـائر جسـيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وبيئيـة سـلبية طويلــة 

األجل متس اتمعات الشديدة التأثر يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف البلدان النامية؛ 
تعيد تأكيد وجوب أن تضطلع فرقة العمل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة  - ٣
باحلد من الكوارث مبهامها علـى النحـو املبـني يف تقريـر األمـني العـام(٦)، وبوجـه خـاص املـهام 
املتعلقــة بــالعمل كمحفــل رئيســي داخــل منظومــة األمــــم املتحـــدة لوضـــع االســـتراتيجيات 
والسياسات املتعلقة باحلد من الكوارث وكفالة التكامل بني ما تقــوم بـه الوكـاالت العاملـة يف 
احلــد من الكــوارث والتخفيف منها والتأهب هلا، وتقرر أن تستعرض أنشـطة فرقـة العمـل يف 
عام ٢٠٠٣؛ وأن تقيم األمانة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باالسـتراتيجية صـالت تعاونيـة 

مع املنظمات اإلقليمية املناسبة املعنية باحلد من الكوارث؛ 
تقرر أيضاً ضرورة تعديل تكوين فرقـة العمـل بشـكل يسـمح بزيـادة اشـتراك  - ٤
املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية على حنو دائم وكذلك كفالـة اسـتمرار عضويـة وكـاالت 

األمم املتحدة الرئيسية؛ 
تسلّم بأن إطار العمل لتنفيذ االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث، كمـا  - ٥
أيدته فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث، يشـكل السـند التوجيـهي 
لتنفيذ االستراتيجية، وسيجري استعراضه دوريــا تبعـا لتطـور االحتياجـات يف ميـدان احلـد مـن 

 __________
 .A/CONF.191/11 (٥)

 .A/56/68-E/2001/63 (٦)



01-6942313

A/56/561/Add.2

الكوارث الطبيعية، ويف هذا الصدد، حتث مجيـع اهليئـات املعنيـة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة 
على التعاون بشكل كامل يف سياق هذا اإلطار؛ 

ــــى ضـــرورة تدعيـــم األمانـــة املشـــتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـــة  تشــدد عل - ٦
باالستراتيجية، كي تضطلع على حنو فعال باملهام املوكلة إليـها، وخصوصـاً القيـام بـدور جهـة 
الوصـل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة لتنسـيق أنشـطة احلـــد مــن الكــوارث الطبيعيــة وكفالــة 
التضـافر بـني أنشـطة احلـد مـن الكـوارث، الـيت تقـوم ـــا منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات 

اإلقليمية، واألنشطة املضطلع ا يف امليادين االجتماعية - االقتصادية واإلنسانية؛ 
تطلـب إىل احلكومـات مواصلـة التعـاون وتنسـيق اجلـهود مـع منظومـــة األمــم  - ٧
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى واملنظمات اإلقليمية واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـركاء 
اآلخريـن، حسـبما يكـون مناسـبا، مـن أجـل ضمـــان التضــافر الفعــال يف التصــدي للكــوارث 

الطبيعية، وحتث أمانة االستراتيجية على تطوير هذا التضافر، حسب االقتضاء؛ 
تدعو بالتايل مجيع احلكومات واملنظمات الدولية املعنية بأن تنظر على النحـو  - ٨
املناسب يف مسألة احلد من الكوارث الطبيعية فيما تقوم به مـن حتضـريات ملؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنميـة املسـتدامة املزمــع عقــده يف جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، يف الفــترة مــن ٢ إىل ١١ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢؛ 
تؤكد أمهية توفر موارد مالية وإدارية كافية لتشغيل فرقة العمل واألمانة علـى  - ٩

حنو فعال حتت السلطة املباشرة لوكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية؛ 
تطلـب إىل احلكومـات القيـام بـإعداد منـاهج عمـل أو إنشـــاء جــهات وصــل  - ١٠
وطنية تعىن باحلد من الكوارث، وحتث منظومة األمم املتحدة على تقدمي دعـم مالئـم إىل هـذه 
اآلليات وتدعو األمني العام إىل توسيع دائرة ما تضطلـع بـه أمانـة االسـتراتيجية مـن أنشـطة يف 

املنطقة قصد تأمني هذا الدعم؛ 
تدعو احلكومات ومؤسسات منظومــة األمـم املتحـدة، ذات الصلـة إىل تعزيـز  - ١١
املشـاركة الوطنيـة، يف تنفيـذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، وخباصــة مشــاركة 
البلدان املعرضة للكوارث مبـا يف ذلـك املشـاركة فيـها مـن خـالل منـاهج عمـل وطنيـة متعـددة 
القطاعـات وشـاملة لعـدة اختصاصـات بغيـــة حتقيــق غايــات وأهــداف التنميــة املســتدامة مــع 
االستفادة التامة من املعارف العلمية والتقنية، مبا يف ذلك عن طريـق بنـاء القـدرات علـى مجيـع 
الصعد وتطوير وتعزيز النهج العاملية واإلقليمية اليت تضـع يف احلسـبان الظـروف واالحتياجـات 
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة، فضــال عــن احلاجــة إىل تعزيــز تنســيق أنشــــطة 

الوكاالت الوطنية املعنية باالستجابة حلاالت الطوارئ؛ 
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تدعـو احلكومـات إىل مواصلـة التعـاون وتنسـيق اجلـهود يف ميـدان الكـــوارث  - ١٢
الطبيعيـة داخـل إطـار االسـتراتيجية، اعتمـادا علـى التقسـيم الفعـال للعمـل، ابتـداء مـــن مرحلــة 
الوقاية ومرورا باإلنذار املبكر واالستجابة والتخفيف من حـدة الكـوارث واإلنعـاش والتعمـري، 
مبا يف ذلك بناء القدرات على مجيع الصعد، واستحداث وتعزيز النـهج العامليـة واإلقليميـة الـيت 
تضـع يف احلسـبان الظـروف واالحتياجـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة، فضـــال 
عن احلاجة إىل تعزيز تنسيق ما تقوم به الوكاالت الوطنية املعنية باالستجابة حلاالت الطـوارئ 

من أنشطة يف حالة الكوارث الطبيعية؛ 
تعترف باحلاجة املاسة إىل املضي يف تطويـر املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة  - ١٣
واالنتفاع ا للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، وتشدد على ضرورة وصـول البلـدان الناميـة 

إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية؛ 
تدعو احلكومات ووكاالت األمم املتحدة، إىل أن تتعاون علـى حنـو أوثـق يف  - ١٤
جمـال تقاسـم املعلومـات املتعلقـة باالسـتجابة للكـوارث والتخفيـف منـها، لالسـتفادة علـى حنــو 
كامل من اخلدمات اليت تقدمها األمم املتحدة بشأن حاالت الطوارئ كاخلدمات اليت يقدمـها 
موقـع اإلغاثـة اإللكـتروين Reliefweb فضـال عـن اإلنـــترنت، وإىل أن تنظــر يف طرائــق أخــرى 

لتقاسم املعلومات؛ 
تدعـو أمانـة االسـتراتيجية ومكتـب الشـؤون اإلنسـانية أن يسـاعدا يف حتســني  - ١٥
الروابـط مـع مجيـع اجلـهات املعنيـة مبـا فيـها القطـاع اخلـــاص واملؤسســات املاليــة، عنــد وضــع 

استراتيجيات إدارة الكوارث؛ 
حتـث اتمـع الـدويل علـى زيـــادة التربعــات املاليــة يف الصنــدوق االســتئماين  - ١٦
لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وتقـــدمي مــا يكفــي مــن املــوارد العلميــة والتقنيــة 

والبشرية وغريها من املوارد، لضمان الدعم الكايف لألمانة ولفرقة العمل وأفرقتها العاملة؛ 
تطلـــب إىل مؤسســـات منظومـــة األمـــــم املتحــــدة ذات الصلــــة أن تدعــــم  - ١٧
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث يف حتقيق أهدافها، مبا يف ذلك إعـارة موظفـني تقنيـني 

إىل أمانة االستراتيجية؛ 
تؤيد اقتراح األمني العام استعراض تنفيذ استراتيجية يوكوهاما من أجل عـامل  - ١٨
أكـثر أمانـا: مبـادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة والتـأهب هلـا وختفيـف حدـــا وخطــة 

عملها(٣) ضمن إطار عمل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
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ـــة  تطلــب إىل األمــني العــام زيــادة االســتخدام األمثــل للمعلومــات الضروري - ١٩
ــــذار املبكـــر واالســـتجابة  لــإلدارة الفعالــة للتعــاون الــدويل يف ميــادين اتقــاء الكــوارث واإلن
والتخفيف من حدة الكوارث واإلنعاش والتعمري ونشرها، عـن طريـق مجيـع القنـوات املتاحـة، 

مبا فيها الكتيبات ونظم املعلومات؛ 
تعيـد تـأكيد احلاجـة إىل مواصلـة التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن تأثـري ظــاهرة  - ٢٠
النينيو، وذلك يف إطار االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، على النحو املطلوب مبوجـب 
ــوز/  قـراري الـس ٤٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٨ مت
يوليـه ٢٠٠٠ وكذلـك علـى النحـو الـذي طلبتـه اجلمعيـة العامـة يف قراراـا ٢٠٠/٥٢ املـؤرخ 
١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ و 
٢٢٠/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ و ١٩٧/٥٥ املـــــؤرخ ٢٠ كــــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٠؛ 
تسلم بأمهية اإلنذار املبكر بوصفه عنصرًا ال بد منه يف ثقافة اتقاء الكـوارث،  - ٢١
وتشجع زيادة بذل اجلهود على مجيع الصعد بغيـة اإلسـهام يف رصـد املخـاطر الطبيعيـة والتنبـؤ 
بآثارها، وتطوير التكنولوجيا ونقلـها، وبنـاء القـدرات مـن أجـل التـأهب للكـوارث، وكشـف 
املخاطر الطبيعية، وإصدار إنذار مبكر ونشره، فضـالً عـن التثقيـف والتدريـب املـهين واإلعـالم 
العام وأنشطة التوعية، وتشدد على احلاجة إىل اختاذ إجراءات مناسبة استجابة لإلنذار املبكر؛ 
تؤكـد مـرة أخـرى احلاجـة إىل تعزيـز اإلطـار الـدويل لتحســـني نظــم اإلنــذار  - ٢٢
املبكّر والتأهب للكوارث، عن طريق إنشاء آلية دولية فعالة معنيـة مبثـل هـذا اإلنـذار، بوسـائل 
ـــاإلنذار املبكّــر إىل البلــدان الناميــة، ممــا يكفــل  تشـمل القيـام بنقـل التكنولوجيـا ذات الصلـة ب
حصـول املعرضـني للكـوارث علـى املعلومـات املالئمـة يف حينـها، وكذلـك عـن طريـق توســيع 
نطاق النظم القائمة وحتسـينها، وخاصـة النظـم املوضوعـة حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، باعتبـار 

ذلك جزءًا ال يتجزأ من االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
تقرر اإلبقاء على مواصلة إحياء اليوم الدويل للحد من الكوارث الطبيعية يف يوم  - ٢٣
األربعاء الثاين من شهر تشرين األول/أكتوبر باعتبار ذلك أداة لترويج ثقافة عامليـة فيمـا خيـص 

احلد من الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك اتقاء الكوارث وختفيف حدا والتأهب هلا؛ 
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــــة يف دورـــا الســـابعة  - ٢٤
واخلمسني، يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة� من جــدول األعمـال، تقريـرا عـن 
تنفيذ هذا القرار يتضمن معايري وطرائق الختيار أعضاء فرقة العمل غري الدائمني، وعــن التقـدم 

احملرز يف تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 
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