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االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  - ٢٥٦/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـيــــر إىل قـراراتــــها ٢٣٦/٤٤ املـــؤرخ ٢٢ كـانـــــون األول/ديســـمرب ١٩٨٩، و ٢٢/٤٩ ألــــــف الـمــــــؤرخ ٢ كانــــــون 

ــــؤرخ ١٥ كانــــون األول/ديســـمرب  األول/ديــسمـبـــر ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بـــاء الـــمؤرخ ٢٠ كانـــون األول/ديســمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ امل

١٩٩٨ و ٢١٩/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، و ١٩٥/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديسمـبـــر ٢٠٠١، وقـــرار اـــلس 

ـــس ٣٥/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٦ متــوز/يوليــه  االقــتــصادي واالجتـمــاعــي ٦٣/١٩٩٩ املــــؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ وإذ حتيـط علمـا بقـرار ال

 ،٢٠٠١

وإذ تؤكد على الطابع املتعدد القطاعات واالختصاصات الشامل لعدة قضايـا الـذي تتسـم بـه عمليـة احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، 

وإذ تشدد على أن استمرار التفـاعل والتعـاون والشـراكة فيمـا بـني املؤسسـات املعنيـة يعـد أمـرا ال بـد منـه لتحقيـق األهـداف واألولويـات املتفـق 

عليها، 

وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء ازديـاد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة يف السـنوات األخـرية ممـا أسـفر عـن خسـائر جســـيمة يف 

األرواح وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األمد متس اتمعات الضعيفة يف كافة أحناء العامل، وال سيما يف البلدان النامية، 

وإذ تسلّم بأن احلد من الكوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـة، يشـكل عنصـرا هامـا يسـهم يف حتقيـق التنميـة 

املستدامة، 

وإذ تشـري إىل أن االحتفـال السـنوي بـاليوم الـدويل للحـد مـن الكـــوارث الطبيعيــة جيــري يــوم األربعــاء الثــاين مــن شــهر تشــرين 

األول/أكتوبر، 

وإذ تشري أيضاً إىل نتائج العقد الدويل للحد من الكــوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك الـدروس املسـتفادة منـه، املـة يف واليـة جنيـف 
املتعلقـة بـــاحلد مــن الكــوارث ووثيقــة االســتراتيجية املعنونــة �مــن أجــل عــامل أكــثر أمنــا يف القــرن احلــادي والعشــرين: احلــد مــن املخــاطر 

والكوارث�(١)، 
 __________

اعتمدتا يف احملفل الربناجمي املعين بالعقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية الذي عقد يف جنيف يف الفترة من ٥ إىل ٩ متوز/يوليه ١٩٩٩.  (١)
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وإذ تكرر تأكيد أن الكوارث الطبيعية تلحق أضرارا باهليـاكل األساسـية االجتماعيـة واالقتصاديـة يف مجيـع البلـدان، لكـن العواقـب 

الطويلة األمد املترتبة عليها تكون وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، كما أا تعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، 

وإذ تؤكـد حاجـة احلكومـات إىل مواصلـة تعاوـا وتنسـيق جـهودها يف ميـدان الكـوارث الطبيعيـة، وفقـا ملـــهارات وقــدرات كــل 

منـها، ابتـداء مـن مرحلـة الوقايـة ومـرورا بـاإلنذار املبكـر واالسـتجابة والتخفيـف مـن حـدة الكـوارث واإلنعـاش والتعمـري، عـن طريـق مجلـة مـــن 

التدابـري منـها بنـاء القـدرات علـى مجيـع الصعـد، حينمـا يكـــون مناســبا، داخــل إطــار العمــل اخلــاص بتنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 

الكوارث(٢)، 

وإذ تؤكـد أيضـا حاجـة احلكومـات إىل مواصلـة تعاوـا وتنسـيق جـهودها مـع منظومـة األمـم املتحـــدة وســائر املنظمــات الدوليــة 

واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـركاء اآلخريـن، حسـبما يكـــون مناســبا، مــن أجــل ضمــان التضــافر الفعــال يف التصــدي 

للكوارث الطبيعية، 

وإذ تسلم باحلاجة املاسة إىل املضي يف تطوير املعارف العلمية والتقنيــة القائمـة واالنتفـاع ـا للحـد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـة، 

وتشدد على حاجة البلدان النامية إىل الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية، 

ـــأثر اتمعــات بــالكوارث الطبيعيــة  وإذ تسـلم أيضـا باحلاجـة إىل تفـهم األنشـطة االجتماعيـة – االقتصاديـة الـيت تزيـد مـن حـدة ت

ومعاجلة تلك األنشطة وبناء قدرة اتمعات احمللية على التكيف مع خماطر الكوارث ومواصلة تعزيز تلك القدرة، 

وإذ تضع يف اعتبارها إعالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة(٣) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (خطـة 

تنفيذ جوهانسربغ)(٤)، 

وإذ تالحظ باهتمام مبادرات الشراكة اليت اختذا طواعية بعـض احلكومـات واملنظمـات الدوليـة، واموعـات الرئيسـية، وأعلنـت 

خالل مؤمتر القمة، 

حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(٥)؛  - ١

ترحـب مبذكـرة التفـاهم املوقعـة بــني األمانــة املشــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث  - ٢

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وتشــجع األمانـة علـى مواصلـة إبـرام اتفاقـات مماثلـة مـع منظمـات دوليـة أخـرى لتحسـني التضـافر وإيضـاح دور 

كل جانب؛ 

 __________

A/56/68-E/2001/63 و Corr.1 و 2 و 3، الفقرة ١٤.  (٢)

تقريــــــــر مؤمتــر القمـــة العاملــــي للتنميـــــة املستدامــــــة، جوهانسربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس - ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات  (٣)
األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٤)

 .A/57/190 (٥)
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تطلب إىل األمني العـام أن يقـدم، يف تقـاريره إىل اجلمعيـة العامـة، يف دورـا الثامنـة واخلمسـني، مقترحـات حمـددة إىل  - ٣

الدول األعضاء بغرض تنفيذ اإلجراءات اليت اتفق عليها يف هذا الصدد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف خطته للتنفيذ(٤)؛ 

تقـرر اختـاذ قـرار بشـأن كيفيـة اختتـام عمليـة اســـتعراض اســتراتيجية يوكوهامــا مــن أجــل عــامل أكــثر أمنــا: مبــادئ  - ٤

توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملها(٦)، يف دورا الثامنة واخلمسني؛ 

تطلـب إىل األمـــني العــام أن يقــوم، مبســاعدة مــن األمانــة املشــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية، وبالتشــاور مــع  - ٥

احلكومـات واملنظمـات ذات الصلـة ملنظومـة األمـم املتحـــدة، مبــا يف ذلــك، املؤسســات املاليــة الدوليــة، بــالتخطيط والتنســيق الالزمــني لعمليــة 

استعراض استراتيجية يوكوهاما لعام ٢٠٠٤، وأن يقدم تقريرا يف هذا الصدد إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العـام أن يرصـد مـا يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداريـة يف حـدود املـوارد القائمـة، كـي يتسـىن  - ٦

لألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية أداء عملها بفعالية؛ 

ـــى توفــري املــوارد املاليــة الالزمــة للصنــدوق االســتئماين لالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  تشـجع اتمـع الـدويل عل - ٧

الكوارث، وتقدمي الضروري مـن املـوارد العلميـة والتقنيـة والبشـرية وغريهـا مـن املـوارد، لضمـان توفـري الدعـم الكـايف ألنشـطة األمانـة املشـتركة 

بني الوكاالت لالستراتيجية وفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنـة واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يف إطـار  - ٨

البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

 __________

A/CONF.172/9، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول.  (٦)


