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 الدورة التاسعة واخلمسون
   من جدول األعمال) ج (٨٥البند 

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة  
 

 *تقرير اللجنة الثانية  
 

 )إثيوبيا (يهاربأ تاديس زاناوالسيد أ: املقرر
 

 مقدمة -أوال  
). ٢، الفقـرة    A/59/483انظـر    (٨٥أجرت اللجنة الثانية مناقشة موضوعية بشأن البند         - ١

، املعقــودة ٣٦ و ٣٢ و ٢٧ و ١٨يف اجللســات ) ج(واختــذت إجــراءات بشــأن البنــد الفرعــي 
ــوبر و / تشــرين األول٢٧يف  ــاين ٢٤ و ١٥ و ٥أكت ــوفمرب / تشــرين الث ــرد ســ . ٢٠٠٤ن رد وي

 32 و 27 و A/C.2/59/SR.18(لنظــر اللجنــة يف البنــد الفرعــي يف احملاضــر املــوجزة ذات الصــلة   
 ).36 و
 

 النظر يف املقترحات �ثانيا  
 

 A/C.2/59/L.31 و A/C.2/59/L.7مشروعا القرارين  �ألف  
ممثـل قطـر باسـم الـدول      عرض  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢٧ املعقودة يف    ،١٨يف اجللسة    - ٢

  والصـني واملكسـيك واليابـان   ٧٧ي جمموعـة الــ    ـــ عضاء ف اليت هي أ  ضاء فــي األمم املتحدة     األع
) A/C.2/59/L.7(� وارثــــ ن الك ـــ ة للحـد م   ـــــ ة الدولي ـــاالستراتيجي�رار بعنـــوان   ـــمشــروع ق 
 :نصه وفيما يلي

 

 .Add.1-7 و A/59/483سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف مثانية أجزاء حتت الرمز  * 
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 إن اجلمعية العامة،�  
ـــري�   ـــها إذ تشـ ــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قـراراتـ ـــون األول كـ٢٢ املـ ــمرب /انــ ديسـ

 بــاء   ٤٩/٢٢، و   ١٩٩٤ـر  ديسمبـ / كانــون األول   ٢ ألف املؤرخ    ٤٩/٢٢ ، و ١٩٨٩
 كانـــــون ١٥ املــــؤرخ ٥٣/١٨٥، و ١٩٩٤ديســــمرب /كــــانون األول ٢٠املــــؤرخ 
، و ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٩، و ١٩٩٨ديســمرب /األول
ــؤرخ ٥٦/١٩٥ ــانون األول٢١ املـ ـــر / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديسمـبـ  ٢٠ املـ

ديســـمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤  و،٢٠٠٢ديســـمرب /كـــانون األول
 ٣٠ املـــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣ وقـــــراري اجملـــــلس االقـــــتصادي واالجتـمــاعـــــي ،٢٠٠٣
 ،٢٠٠١يوليه /متوز ٢٦ املؤرخ ٢٠٠١/٣٥ ، و١٩٩٩يوليه /متوز

ــرارا وإذ تؤكـــد مـــن جديـــد  �   ــة تلحـــق أضـ  باهلياكـــل أن الكـــوارث الطبيعيـ
ويلـة األمـد املترتبـة      ميع البلدان، لكن العواقب الط    جلاألساسية االجتماعية واالقتصادية    

الطبيعية تكون وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، وتعرقل حتقيـق            على الكوارث 
 تنميتها املستدامة،

ــة باحلاجــة املاســة إىل املضــي يف تطــوير ا وإذ تســلم �    ملعــارف العلميــة والتقني
سيما يف البلدان الناميـة،      واالنتفاع هبا للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، وال        القائمة

وإذ تشدد على حاجـة البلـدان الناميـة إىل الوصـول إىل التكنولوجيـا الالزمـة للتصـدي                  
 بفعالية للكوارث الطبيعية،

 طـاق الكـوارث الطبيعيـة يف   إزاء ازديـاد عـدد ون  وإذ تعرب عن بالغ قلقهـا   �   
ــا أســفر عــن خســائر جســيمة يف األ    الســنوات ــة  األخــرية، مم رواح وعواقــب اجتماعي
وبيئيـة سـلبية طويلـة األمـد متـس اجملتمعـات الضـعيفة يف كافـة أحنـاء العـامل،                      واقتصادية

 سيما يف البلدان النامية، وال
 أن احلد مـن الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن التـأثر بـالكوارث                    وإذ تؤكد �  

 صر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،الطبيعية، عن
 للتنميــة العــاملي القمــة ملـؤمتر  التنفيــذ خطــة بتنفيـذ  النــهوض أمهيــة تؤكـد  وإذ�  

 ،الكوارث وإدارة املخاطر وتقييم التأثر بقابلية يتعلق فيما سيما وال املستدامة،
 للحـد  الدوليـة  االسـتراتيجية  تنفيذ عن العام األمني بتقرير علما حتيط - �١  

 الكوارث؛ من
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 مـــن للحــد  العـــاملي القمــة  ملـــؤمتر اجلاريــة  التحضـــري بعمليــة  ترحــب  - �٢  
ــوارث، ــع الكـ ــده املزمـ ــويب، يف عقـ ــان، كـ ــرة يف باليابـ ــن الفتـ ــانون ٢٢ إىل ١٨ مـ  كـ

 ؛٢٠٠٥ يناير/الثاين
اليابـان  بالتربع السخي الذي أعلنتـه حكومـة         حتيط علما مع التقدير    - �٣  

متر العـاملي وتـدعو اجملتمـع الـدويل لتقـدمي تربعـات لتيسـري مشـاركة              لتغطية تكاليف املؤ  
 ؛احلدث اسيما أقل البلدان منوا، يف هذ ممثلي البلدان النامية، وال

للدول األعضاء ومجيع اهليئات والوكـاالت املتخصصـة        تكرر دعوهتا    - �٤  
يــة املعنيــة، التابعــة لألمــم املتحــدة وغريهــا مــن الوكــاالت واملنظمــات احلكوميــة الدول  

ــن الكــوارث، إىل        وال ــني الوكــاالت للحــد م ــة العمــل املشــتركة ب ســيما أعضــاء فرق
 املشاركة بنشاط يف املؤمتر العاملي؛

 اجملموعــات الرئيســية، علــى النحــو احملــدد يف جــدول أعمــال  تشــجع - �٥  
م  بنشـاط، وفقـا للنظـا   ه على اإلسهام أكثر يف املـؤمتر العـاملي واملشـاركة فيـ         ،٢١القرن  

 الداخلي الذي وافقت عليه جلنته التحضريية؛
 أمهية حتديد املخاطر وتقييمهـا وإدارهتـا قبـل وقـوع الكـوارث،             تؤكد - �٦  

بــد يف هــذا الشــأن مــن أن تتضــافر جهــود األوســاط اإلمنائيــة واإلنســانية والعلميــة   وال
نميـة  والبيئية، علـى مجيـع املسـتويات، وأمهيـة إدمـاج احلـد مـن الكـوارث يف خطـط الت                    

 وبرامج القضاء على الفقر؛
 معــارف ومجــع الكــوارث أســباب فهــم حتســني ضــرورة أيضــا تؤكــد - �٧  

 اخلـربات  نقـل  بينـها  من أمور خالل من هلا التصدي قدرات وتعزيز وبناء عنها، أفضل
 وتعزيـز  الصـلة،  ذات واملعلومـات  البيانـات  علـى  واحلصـول  وتبادهلـا،  التقنية واملعارف
 األهلية؛ املنظمات ذلك يف مبا اتية،املؤسس الترتيبات

 اتصــال مراكــز إنشــاء أو وطنيــة بــرامج وضــع احلكومــات إىل تطلــب - �٨  
 األمـم  منظومـة  وحتـث  قبـل،  مـن  موجـودة  كانت حيثما وتعزيزها الكوارث من للحد
 تعزيـز  إىل العـام  األمـني  وتـدعو  اآلليـات،  لتلك دعم من يناسب ما تقدمي على املتحدة
 لكفالـة  لالسـتراتيجية  الوكـاالت  بـني  املشـتركة  األمانـة  تقدمها اليت يميةاإلقل اخلدمات

 الدعم؛ هذا
 إىل وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية، بوصفه رئيس فرقـة           تطلب - �٩  

العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، أن يستعرض سنويا األعمـال الـيت              
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أن تســـهم إســـهاما فعـــاال يف حتقيـــق أهـــداف تقـــوم هبـــا األفرقـــة العاملـــة بغيـــة كفالـــة 
 االستراتيجية؛

 للبلـــدان الـــيت قـــدمت دعمـــا ماليـــا ألنشـــطة تعـــرب عـــن تقـــديرها  - �١٠  
االستراتيجية عن طريق التربع للصـندوق االسـتئماين لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن                 

 الكوارث؛
 للصـندوق  مـة الالز املاليـة  املـوارد  تـوفري  علـى  الـدويل  اجملتمـع  تشجع  - �١١  

 وغريهـا،  والبشـرية  والتقنيـة  العلمية املوارد من يلزم ما وتقدمي لالستراتيجية االستئماين
 وفرقــة لالســتراتيجية الوكــاالت بــني املشــتركة األمانــة ألنشــطة الكــايف الــدعم لضــمان
 العاملة؛ وأفرقتها الكوارث من للحد الوكاالت بني املشتركة العمل

ـــام األمــني إىل تطلــب  - �١٢   ــا يرصــد أن العــ ــوارد مــن يكفــي م ــة امل  املالي
 الوكـاالت  بـني  املشـتركة  لألمانـة  يتسـىن  كـي  ،املوجودة املــوارد حــــدود يف واإلدارية

 بفعالية؛ عملها أداء لالستراتيجية
ــا     تطلــب   - �١٣   ـــي دورهت ــة ف ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق إىل األمــني الع

سيما عن نتائج املؤمتر العاملي بشـأن احلـد مـن     لقرار، والالستني تقريرا عن تنفيذ هذا ا    
 �.�التنمية املستدامة�الكوارث وذلك يف إطار البند املعنون 

نــوفمرب، عـــرض امليسِّــر، ســـتيفانو   / تشــرين الثـــاين ١٥، املعقـــودة يف ٣٢ويف اجللســة   - ٣
 قـرار بعنـوان     مشـروع ) بولنـدا (، باسـم نائبـة رئـيس اللجنـة، إيفـا أنـزورغ              )سويسرا(توسكانو  

مقدم علـى أسـاس مشـاورات       ). A/C.2/59/L.31(� االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    �
ــرار      ــت بشــأن مشــروع الق ــة أجري ــرار،   . A/C.2/59/L.7غــري رمسي ــدى عــرض مشــروع الق ول

املعـين باألعمـال    �أدخلت نائبة الرئيس تصويبات شفوية علـى مشـروع القـرار بشـطب عبـارة                
 وبإضـافة  ،�الفريـق العامـل   �دة يف الفقـرة التاسـعة مـن الديباجـة بعـد عبـارة               الـوار � التحضريية

 .  من املنطوق٣الواردة يف الفقرة � كويب�بعد كلمة � هيوغو�كلمة 
ــى        - ٤ ــة عل ــة الربناجمي ــة يف امليزاني ــار املترتب ــا باآلث ــة بيان ويف اجللســة ذاهتــا، تــال أمــني اللجن

 .A/C.2/59/L.31مشروع القرار 
 .جللسة ذاهتا أيضا، أدىل ممثل كل من شيلي وبريو ببيانويف ا - ٥
، بصـيغته املصـوبة     A/C.2/59/L.31ويف اجللسة ذاهتا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـرار             - ٦

 ).، مشروع القرار األول١٦انظر الفقرة (شفويا 
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، ُســــحب مشــــروع القــــرار )A/C.2/59/L.31(ويف ضــــوء اعتمــــاد مشــــروع القــــرار  - ٧
A/C.2/59/L.7ن طرف مقدميه م. 

 
  A/C.2/59/L.23 و A/C.2/59/L.8مشروعا القرارين  �باء  

أكتوبر، عرض ممثل قطر باسم الـدول       / تشرين األول  ٢٧، املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة    - ٨
 والصـني واملكسـيك مشـروع       ٧٧األعضــاء يف األمم املتحـدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الــ                 

ويف مـا يلـي     ) A/C.2/59/L.23(� ويـ تخفيف من أثر ظـاهرة النين     التعاون الدويل لل  �قرار بعنوان   
 :نصه

 ،إن اجلمعية العامة�  
ــري�   ـــ إىل قإذ تشـ ـــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراهتـ ــ ١٨ؤرخ املـ ــيــسـد/ن األولوانكـ رب ـمـ

 ٥٤/٢٢٠، و ١٩٩٨ر ـبــــديسم/ون األولـــــــــ كان١٥ؤرخ ـــــــــمـ ال٥٣/١٨٥ و ،١٩٩٧
 كــانون  ٢٠ املــؤرخ  ٥٥/١٩٧، و ١٩٩٩مرب ديســ /كــانون األول  ٢٢ؤرخ ـــــــــ مـال

ـــ امل٥٦/١٩٤ ، و٢٠٠٠ر ـــــديسمب/األول  ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول٢١ؤرخ ـــ
 اجمللـس االقتصـادي     اتوقـرار  ٢٠٠٢ديسـمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٢٥٥و  

 املــؤرخ ١٩٩٩/٦٣ و ،١٩٩٩وليه ـيــ/متــوز ٢٨مؤرخ ـ الــ١٩٩٩/٤٦اعي ـتمـــواالج
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣و، ١٩٩٩يوليه /  متوز٣٠

 أن ظــاهرة إلنينيــو هلــا طــابع متكــرر وأهنــا ميكــن أن تــؤدي إىل   وإذ تالحــظ�  
 أخطار طبيعية واسعة النطاق ميكن أن تلحق آثارا خطرية بالبشرية،

ــة وضــع اســتراتيجيات علــى  وإذ تؤكــد مــن جديــد �   د يالصــعكــل مــن  أمهي
 ا تتسـبب فيهـ  يت الـ درء األضـرار مـي والـدويل ترمـي إىل    واإلقليودون اإلقليمـي    الوطين  

 ،اوإصالحهها لنينيو وختفيفإالكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة 
قــدرة ال أن التطـورات التكنولوجيـة والتعـاون الـدويل قـد عـززا       وإذ تالحـظ �  

علــى التنبــؤ بظــاهرة إلنينيــو وبالتــايل إمكانــات اختــاذ إجــراءات وقائيــة للتخفيــف مــن     
 ها السلبية،آثار

خطـة  إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة و           وإذ تضع يف اعتبارها   �  
 وال ســيما  ،)غجوهانســربخطــة تنفيــذ (التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة 

 منها،� ١ �٣٧الفقرة 
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عن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد           بتقرير األمني العام   حتيط علما  - �١  
احلــد مــن آثــار  أجــلالتعــاون الــدويل مــن �كــوارث، وال ســيما الفــرع املعنــون مــن ال

 ؛�لنينيواظاهرة 
ــة إكــوادور   ترحــب - �٢   ــها حكوم ــيت بذلت ــاجلهود ال ــة  ، و ب ــة العاملي املنظم

ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  لاللألرصــاد اجلويــة واألمانــة املشــتركة بــني الوكــاالت   
لنينيـو، يف غواياكيـل،     إز الـدويل لدراسـة ظـاهرة        املرك، واليت أدت إىل إنشاء      الكوارث

األطــراف علــى مواصــلة تلــك ، وتشــجع ٢٠٠٣فربايــر /إكــوادور، وافتتاحــه يف شــباط
 جهودها لتطوير املركز؛

وصــناديق وبــرامج منظومــة األمــم  وأجهــزة  إىل األمــني العــام طلــبت - �٣  
ــة للحــد مــن   يف االســتراتيجية اتلــك املشــاركة ، وال ســيما ذات الصــلةاملتحــدة  لدولي

دويل لدراسـة  ركـز الـ  املدعم إنشـاء   اختاذ التدابري الالزمة حسب االقتضـاء لـ       الكوارث،  
 املسـاعدة العلميـة   تقـدمي شجع اجملتمع الدويل على ذلك، وتدعوه إىل      توظاهرة إلنينيو،   

 حســـبوالتقنيـــة واملاليـــة وإىل التعـــاون لتحقيـــق هـــذا اهلـــدف، وكـــذلك إىل القيـــام، 
 ؛إلنينيويز املراكز األخرى املكرسة لدراسة ظاهرة االقتضاء، بتعز

 املركز على تعزيز صالته، حسب االقتضاء، بالـدوائر الوطنيـة           تشجع - �٤  
املعنية باألرصاد اجلوية واخلـدمات املائيـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة، واللجنـة الدائمـة                  

 العاملي، واملعهد الـدويل     جلنوب احمليط اهلادئ، ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغري       
لبحــوث التنبــؤ باملنــاخ، وباملنظمــــات اإلقليميــة والعامليــة األخــرى ذات الصــلة املهتمــة  
بدراســة املنـــاخ، مثـــل املركــز األورويب للتنبـــؤات اجلويـــة املتوســطة املـــدى، واملركـــز    
األفريقي لتطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية، ومركز مراقبـة اجلفـاف، وشـبكة              
آســيا واحملــيط اهلــادئ لبحــوث الــتغري العــاملي، واملراكــز األخــرى ذات الصــلة، حســب 

 االقتضاء، لكفالة استخدام املوارد املتاحة االستخدام الكفء والفعال؛
التذبـذب اجلنـويب    / على أمهية احلفـاظ علـى نظـام رصـد إلنينيـو            تشدد - �٥  

غـة الشـدة، وحتسـني مهـارات        ومواصلة إجراء البحوث املتعلقـة باألحـداث اجلويـة البال         
التنبــؤ، ووضــع سياســات مالئمــة للتخفيــف مــن آثــار ظــاهرة إلنينيــو وغريهــا مــن           
األحداث اجلوية البالغة الشدة، وتؤكـد علـى احلاجـة إىل مواصـلة تطـوير وتعزيـز هـذه            

 سيما البلدان النامية؛ القدرات املؤسسية يف مجيع البلدان، وال
احلاديـة  ن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا         إىل األمني العام أ   تطلب   - �٦  

 �.�التنمية املستدامة�تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون والستني 
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نوفمرب، عرض امليسِّر سـتيفانو توسـكانو    / تشرين الثاين  ٥، املعقودة يف    ٢٧ويف اجللسة    - ٩
التعــاون �مشــروع قــرار بعنــوان ) دابولنــ(، باســم نائبــة رئــيس اللجنــة إيفــا أنــزورغ )سويســرا(

مقدم على أساس مشاورات غري رمسيـة أجريـت بشـأن           �ويالدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النين     
 .A/C.2/59/L.8 مشروع القرار

، ١٦انظـر الفقـرة      (A/C.2/59/L.23ويف اجللسة ذاهتا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار         - ١٠
 ).مشروع القرار الثاين

ــوء اعت - ١١ ــرار   ويف ضــ ــروع القــ ــاد مشــ ــرار   A/C.2/59/L.23مــ ــروع القــ ــحب مشــ ، ُســ
A/C.2/58/L.8 من طرف مقدميه. 

 
  A/C.2/59/L.45 و A/C.2/59/L.11مشروعا القرارين  -جيم  

أكتوبر، عرض ممثل قطر باسم الـدول       / تشرين األول  ٢٧، املعقودة يف    ١٨ويف اجللسة    - ١٢
 والصـني مشـروع قـرار بعنـوان     ٧٧موعـة الــ   األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت هـي أعضـاء يف جم       

 : وفيما يلي نصه(A/C.2/59/L.11)� الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها�
 ،إن اجلمعية العامة�  
ديســــمرب / كــــانون األول٢٠ املــــؤرخ ٥٧/٥٤٧ إىل مقررهــــا إذ تشــــري�  
 ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٥ وقرارها ، ٢٠٠٢ 
 إعالن جوهانسربغ املتعلق بالتنمية املسـتدامة وخطـة         يف اعتبارها وإذ تضع   �  
 الـيت اعتمـدها مـؤمتر القمـة         ، مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة       الصادرة عن   تنفيذ  ال

أغسـطس إىل  / آب٢٦العاملي، املعقود يف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، يف الفتـرة مـن       
 ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤
ــلِّ�   ــة      باموإذ تســ ــطة االجتماعيــ ــم لألنشــ ــورة فهــ ــلة بلــ ــة إىل مواصــ حلاجــ

 معاجلـة واالقتصادية اليت تزيد من تفاقم قلة مناعة اجملتمعات إزاء الكوارث الطبيعيـة، و            
 ومواصـلة   ر الكـوارث  اخطـ علـى التصـدي أل    قدرة اجملتمعـات    بناء  إىل  تلك األنشطة، و  

 ،تعزيزها
التـدهور ممـا يفـاقم حـاالت        ن  مـ  ال تـزال تعـاين       ة أن البيئة العاملي   وإذ تالحظ �  

 الضعف االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف البلدان النامية،
 خمتلف طرق وأشكال تـأثر مجيـع الـدول، وال سـيما            وإذ تضع يف اعتبارهـا   �  

 مناعــة، باألخطــار الطبيعيــة الشــديدة كــالزالزل، والثــورات الربكانيــة،   قــلالبلــدان األ



 

8 04-64916 
 

A/59/483/Add.3

ت احلر، واجلفـاف الشـديد والفيضـانات والزوابـع،          والظواهر اجلوية القصوى كموجا   
 ، اليت هلا تأثري على نطاق عامليايالنين/لنينيواوظاهرة 

 أن أثر الكوارث الطبيعية على مزيد من البلـدان املعرضـة للخطـر           وإذ تدرك �  
أصبح يشكِّل عقبة كأداء يف وجه حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا    

اف الــواردة يف إعــالن األلفيــة، ال ســيما تلــك الــيت تتعلــق بالقضــاء علــى الفقــر    األهــد
 واالستدامة البيئية،

 إزاء الزيادة الكـبرية يف تـواتر الظـواهر اجلويـة            وإذ تعرب عن قلقها العميق    �  
القصوى وشدهتا وما يرافقها من كوارث طبيعية، مع آثارها االقتصـادية واالجتماعيـة             

ة، ال سيما بالنسبة للبلـدان الناميـة؛ وإذ تعـرب أيضـا عـن قلقهـا مـن أن                    والبيئية املتزايد 
 هذا االجتاه قد يستمر يف املستقبل،

 ضرورة معاجلة الظواهر اجلويـة القصـوى والكـوارث      وإذ تضع يف اعتبارها   �  
 الطبيعية املتصلة هبا واحلد منها بصورة متسقة وفعالة،

ر السلبية الضخمة لألخطـار الطبيعيـة        عن قلقها العميق إزاء اآلثا     وإذ تعرب �  
الشــديدة، ومنــها الظــواهر اجلويــة القصــوى والكــوارث الطبيعيــة املتصــلة هبــا، الــيت مــا  

 زالت تعيق التقدم االجتماعي واالقتصادي، وخصوصا يف البلدان النامية،
 أن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة تقــع يف أشــد منــاطق العــامل   وإذ تــدرك�  

ث شـدة وتـواتر الكـوارث الطبيعيـة والبيئيـة وآثارهـا املتزايـدة، وتواجـه                 تعرضا من حيـ   
 على حنو غري متكافئ عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية شديدة،

علـى ضـرورة أن تتأهـب السـلطات الوطنيـة للكـوارث وجلهـود               وإذ تشدد   �  
، التخفيف منها، وخباصة من خـالل تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث                 

ــادة تصــدي الســكان للكــوارث واحلــد مــن أخطارهــا علــيهم وعلــى ســبل      ليتســىن زي
 رزقهم وعلى اهلياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية واملوارد البيئية،

 ضرورة إقامة تعـاون دويل لزيـادة قـدرة البلـدان علـى التصـدي                إذ تالحظ و�  
هر اجلويـة القصـوى والكـوارث        مبا فيهـا الظـوا     ،لآلثار السلبية جلميع األخطار الطبيعية    

  وخباصة يف البلدان النامية،،الطبيعية املتصلة هبا
 بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد            حتيط علما  - �١  

 ؛كوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءهامن الكوارث وخباصة الفرع املتعلق بال
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مبـا يف   ستكشـاف سـبل ووسـائل،        اجملتمع الدويل على مواصـلة ا      حتث - �٢  
ــن خــالل   ــك م ــار الضــارة للكــوارث       ذل ــن اآلث ــة، للحــد م ــاون واملســاعدة التقني  التع

الطبيعية، مبا يف ذلك اآلثار الناشئة عن الظـواهر اجلويـة القصـوى، وخباصـة يف البلـدان                  
، مــن خــالل تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث،   الناميــة القليلــة املناعــة

ع فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث على مواصـلة عملـها              وتشج
 هبذا الشأن؛

أمهيــة قيــام املــؤمتر العــاملي للحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة  علــى ددتشــ - �٣  
بإنفــاذ األحكــام ذات الصــلة يف خطــة جوهانســربغ للتنفيــذ بشــأن الكــوارث الطبيعيــة  

عراض اســتراتيجية يوكوهامـا مــن أجـل عــامل   وقلـة املناعـة إزاءهــا، وكـذلك نتــائج اسـت    
مبــادئ توجيهيــة التقــاء الكــوارث الطبيعيــة والتأهــب هلــا وختفيــف حــدهتا  : أكثــر أمنــا

وسائر العمليات ذات الصلة، آخـذا يف االعتبـار األمهيـة احليويـة ملعاجلـة اآلثـار الضـارة         
 لفية؛للكوارث الطبيعية يف اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأل

ــة       ؤكــدت - �٤   ــاملي للحــد مــن الكــوارث الطبيعي ــؤمتر الع ضــرورة اختــاذ امل
ن أخطـــار الكـوارث وقابليـة مجيـع البلـدان للتـأثر هبـا،              ـــد م ــــة للح ــوات ملموس ــخط

وال سيما البلدان النامية، بطرق منـها تقـدمي املسـاعدة التقنيـة واملاليـة، وكـذلك تعزيـز                   
 ؛شاؤها، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي، حسب االقتضاءاآلليات املؤسسية أو إن

احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة          تشجع - �٥  
وسائر أصحاب املصلحة، بتعزيز بناء القـدرات يف أشـد املنـاطق ضـعفا، لتمكينـها مـن               

ها، وتشـجع اجملتمـع      االقتصادية اليت تزيـد مـن قلـة مناعتـ          -معاجلة العوامل االجتماعية    
 ؛الدويل على أن يوفر يف هذا الصدد مساعدة فعالة للبلدان النامية

 فرقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني الوكـــاالت للحـــد مـــن  تشـــجع أيضـــا - �٦  
الكوارث على دعم التنسيق بشأن تعزيز احلد من الكوارث وكذلك إتاحة املعلومـات             

حلد من الكوارث الطبيعيـة، مبـا يف        لكيانات األمم املتحدة ذات الصلة بشأن خيارات ا       
ذلك املخاطر الطبيعية الشديدة والكوارث ومواطن الضعف املتصـلة بـاألحوال اجلويـة             

 القصوى؛
 مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة   تشــجع - �٧  

طاريـة  بتغري املناخ واألطـراف يف بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإل                 
املتعلقــة بــتغري املنــاخ علــى مواصــلة التصــدي لآلثــار الضــارة لــتغري املنــاخ، ال ســيما يف  

، وذلك وفقا ألحكام االتفاقية، وتشـجع أيضـا        بوجه خاص البلدان النامية األقل مناعة     
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الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ علــى مواصــلة تقيــيم اآلثــار الضــارة لــتغري 
ــاخ  ــة    نظــم يفاملن ــة االجتماعي ــدان النامي ــن الكــوارث   االقتصــادية ووالبل نظــم احلــد م

 ؛فيهاالطبيعية 
 إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                تطلب - �٨  

 عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف فــرع مســتقل مــن تقريــره عــن تنفيــذ االســتراتيجية    تنيالســ
 يف مسـألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة      الدولية للحـد مـن الكـوارث، وتقـرر النظـر         

ــدورة   ــك ال ــا يف تل ــد الفرعــي   ،إزاءه ــار البن ــن    � يف إط ــة للحــد م االســتراتيجية الدولي
 �.�التنمية املستدامة� من البند املعنون �الكوارث

نـوفمرب، عرضـت نائبـة رئـيس اللجنـة،      / تشرين الثاين٢٤، املعقودة يف ٣٦ويف اجللسة   - ١٣
� الكـــوارث الطبيعيـــة وقلـــة املناعـــة إزاءهـــا�مشـــروع قـــرار بعنـــوان ) لنـــدابو(إيفـــا أنـــزورغ 

)A/C.2/59/L.45 (    قدمتــه علــى أســاس مشــاورات غــري رمسيــة أجريــت بشــأن مشــروع القــرار
A/C.2/59/L.11 .            ويف معرض تقدميها ملشروع القرار، أدخلـت نائبـة الـرئيس تصـويبات شـفوية

اسـتراتيجيات التأهـب ملواجهـة الكـوارث        �ة  على مشروع القرار وذلك باالستعاضة عن عبـار       
التأهــب � مــن الديباجــة بعبــارة ١٠ الــواردة يف الفقــرة �واســتراتيجيات للتخفيــف مــن حــدهتا

واملتصـلة باالسـتراتيجية   �وبإضـافة العبـارة التاليـة     ؛�ملواجهة الكـوارث والتخفيـف مـن حـدهتا      
الــربامج الوطنيــة املعنيــة �رة  مــن املنطــوق بعــد عبــا٤ يف الفقــرة �الدوليــة للحــد مــن الكــوارث

واملتصــلة باالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  �؛ وبإضــافة العبــارة التاليــة �مــن الكــوارث باحلــد
التابعــة لكــل منــها واملعنيــة باحلــد مـــن      � مــن املنطــوق بعــد عبـــارة    ٥يف الفقــرة  �الكــوارث 
سـتفادة مـن    مـع اال  �بعبـارة   � مع تسـخري مجيـع املـوارد      �، وباالستعاضة عن عبارة     �الكوارث

 .�مجيع املوارد
 بصـيغته املصـوبة     A/C.2/59/L.45ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشـروع القـرار           - ١٤

 )، مشروع القرار الثالث١٦انظر الفقرة (شفويا 
 ُســـــحب مشـــــروع القـــــرار A/C.2/59/L.45 ويف ضـــــوء اعتمـــــاد مشـــــروع القـــــرار - ١٥

A/C.2/59/L.11من طرف مقدميه . 
 

 يات اللجنة الثانيةتوص �ثالثا  
 :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية - ١٦
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 مشروع القرار األول  
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  

 
 إن اجلمعية العامة، 
ــا إذ تشـــــري   ــؤرخ ٤٤/٢٣٦إىل قراراهتـــ ــانون ٢٢ املـــ ــمرب / األولكـــ ، ١٩٨٩ديســـ

 كـانون  ٢٠ بـاء املـؤرخ      ٤٩/٢٢، و   ١٩٩٤ديسمرب  / األول كانون ٢  ألف املؤرخ  ٤٩/٢٢ و
 ٥٤/٢١٩، و١٩٩٨ديسـمرب   / األول كـانون  ١٥ املؤرخ   ٥٣/١٨٥، و   ١٩٩٤ديسمرب  /األول

ديســمرب / األولكــانون ٢١ املــؤرخ ٩٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديســمرب / األولكــانون ٢٢املــؤرخ 
 ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤ و ٢٠٠٢ديســـمرب / األولكـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٦ ، و٢٠٠١
 املـؤرخ   ١٩٩٩/٦٣، وقـراري اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي          ٢٠٠٣ديسمرب  / األول كانون
ومــع إيــالء االعتبــار  ، ٢٠٠١يوليــه /متــوز ٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٥ و ١٩٩٩يوليــه /متــوز ٣٠

ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠الواجــب لقرارهــا   ــاء امل ــران ٢٣ ب ــه /حزي ــة  ٢٠٠٣يوني ــذ واملتابع  بشــأن التنفي
ــدانني       الكــاملني واملنســقني  ــة الرئيســية يف املي ــؤمترات القم ــم املتحــدة وم ــؤمترات األم ــائج م  لنت

 االقتصادي واالجتماعي،
يف � وقلــة املناعــة إزاءهــاإدارة الكــوارث �املعنــون إدراج البنــد إىل أيضــا تشــري وإذ  

 ،)١(برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة
تلحق أضرارا باهلياكـل  على الرغم من أهنا أن الكوارث الطبيعية     تؤكد من جديد  وإذ   

األساســية االجتماعيــة واالقتصــادية جلميــع البلــدان، فــإن العواقــب الطويلــة األمــد املترتبــة علــى  
الكوارث الطبيعية تكون وخيمة بوجه خـاص بالنسـبة للبلـدان الناميـة، وتعرقـل حتقيـق تنميتـها                   

 املستدامة،
 املاسـة إىل املضـي يف تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة مـن                باحلاجـة وإذ تسلم    

 الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تشـدد علـى حاجـة البلـدان الناميـة إىل                 بناء القدرة على مقاومة   أجل  
 الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،

وتزايـد اآلثـار املترتبـة       الطبيعيـة    إزاء عدد ونطاق الكـوارث    عن بالغ قلقها    وإذ تعرب    
ــة      عليهــا  يف الســنوات األخــرية ممــا أســفر عــن خســائر جســيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعي

ــأثر يف كافــة أحنــاء العــامل،  املعرضــة واقتصــادية وبيئيــة ســلبية طويلــة األمــد متــس اجملتمعــات    للت
 سيما يف البلدان النامية، وال

__________ 
ــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي،     )١(  ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٣انظــر الوث ، الفصــل (E/2003/29) ٩، امللحــق رق

 .األول، الفرع ألف
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 االقتصـادية  -ير فهـم طبيعـة األنشـطة االجتماعيـة        باحلاجة إىل مواصلة تطو   وإذ تسلم    
ــدرات         ــاء ق ــها، وبن ــة، ومعاجلت ــالكوارث الطبيعي ــأثر اجملتمعــات ب ــة ت ــد مــن حــدة قابلي ــيت تزي ال

 اجملتمعات احمللية على مواجهة خماطر الكوارث، وتعزيزها بشكل أكرب،
ــالكو     علــى تشــددوإذا   ــأثر ب ارث أن احلــد مــن الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلــد مــن الت

 الطبيعية، هو عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،
، )٢(أمهية النهوض بتنفيذ خطة التنفيذ ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة             وإذ تؤكد    

 بشأن القابلية للتأثر، وتقييم املخاطر، وإدارة الكوارث،واألحكام ذات الصلة الواردة فيها، 
لذي تقوم به مجيع األفرقة العاملة اليت أنشأهتا فرقـة العمـل            العمل اجلاري ا  وإذ تالحظ    

املشتركة بني الوكاالت للحد من آثار الكوارث، وهي الفريق العامل املعين بتغري املنـاخ واحلـد          
من الكـوارث، والفريـق العامـل املعـين باحلـد مـن الكـوارث يف أفريقيـا، والفريـق العامـل املعـين                        

لتــأثر، وآثــار الكــوارث، والفريــق العامــل للمــؤمتر العــاملي للحــد مــن بتقيــيم املخــاطر والقابليــة ل
 الكوارث،
بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا  - ١ 
 ؛)٣(الكوارث
احلكومــات واملنظمــات الدوليــة ذات الصــلة إىل النظــر يف تقيــيم خمــاطر تــدعو  � ٢ 

 سيا من خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛الكوارث باعتبار ذلك عنصرا أسا
بالعمل الذي تقوم به العملية التحضريية اجلارية للمؤمتر العـاملي للحـد            ترحب   - ٣ 

 كـانون  ٢٢ إىل   ١٨اليابان، خـالل الفتـرة مـن        هيوغو،  من الكوارث، الذي سيعقد يف كويب،       
 ؛٢٠٠٥يناير /الثاين

خي الـذي أعلنتـه حكومـة اليابـان لتغطيـة            بالتربع السـ   مع التقدير حتيط علما    - ٤ 
 من تربعات لتسـهيل مشـاركة ممثلـي البلـدان           مبا مت تقدميه فعال   تكاليف املؤمتر العاملي، وترحب     

بعـد  وتـدعو الـدول الـيت مل تسـهم          النامية، ال سيما ممثلـي أقـل البلـدان منـوا، يف ذلـك احلـدث،                 
 بتربعات بأن تقوم بذلك؛

__________ 
 / أيلـول ٤ -أغسـطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،               )٢( 

، ٢ ، الفصـل األول، القـرار     ) والتصـويب  E.03.II.A.1ات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          منشـور ( ٢٠٠٢سبتمرب  
 .املرفق

 )٣( A/59/228. 
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األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا عضـــاء ومجيـــع هيئـــات دعوهتـــا للـــدول األ تكـــرر - ٥ 
، وغريها من الوكاالت واملنظمات احلكومية الدولية املعنيـة، وال سـيما فرقـة العمـل                املتخصصة

 املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، إىل املشاركة بنشاط يف املؤمتر العاملي؛
 على زيـادة    )٤(٢١لقرن  اجملموعات الرئيسية احملددة يف جدول أعمال ا      تشجع   - ٦ 

اإلسهام يف املؤمتر العاملي واملشاركة فيه بنشاط، وفقا للنظام الداخلي الذي وافقت عليـه جلنتـه                
 التحضريية؛

سـيما   أمهية التعاون والتنسيق الـوثيقني بـني املؤسسـات ذات الصـلة، ال             ؤكدت - ٧ 
لصـلة، سـواء يف التحضـري       داخل منظومة األمم املتحدة، ومع املنظمات الدولية األخـرى ذات ا          

، داخل نطاق واليتها ومـع مراعـاة مـا لـديها مـن مزايـا نسـبية،                  هللمؤمتر العاملي أو متابعة نتائج    
 وضرورة تفادي أي ازدواجية يف العمل؛

أن تواصــل التعــاون والتنســيق بــني احلكومــات، ومنظومــة األمــم تؤكــد أيضــا  - ٨ 
يميــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، والشــركاء  املتحــدة، واملنظمــات األخــرى، واملنظمــات اإلقل 

ــار النامجــة عــن الكــوارث        ــرب عنصــرا أساســيا يف معاجلــة اآلث اآلخــرين، حســب االقتضــاء، يعت
 الطبيعية بشكل فعال؛

ــة، حســب    تســلم  - ٩  ــربط بــني إدارة خمــاطر الكــوارث واُألطــر اإلقليمي ــة ال بأمهي
 ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة       ،نميـة أفريقيـا   الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل ت        كالربط مثال مع    االقتضاء،  

 باحلد من الفقر والتنمية املستدامة؛
بأمهية دمج املنظـور اجلنسـاين، فضـال عـن إشـراك املـرأة يف وضـع                تسلم أيضا    - ١٠ 

 تصور جلميع مراحل إدارة الكوارث، وتنفيذه، ال سيما يف مرحلة احلد من الكوارث؛
ييمها وإدارهتا قبل وقوع الكوارث، وال بـد يف         أمهية حتديد املخاطر وتق    تؤكد - ١١ 

هذا الشأن مـن أن تتضـافر جهـود األوسـاط اإلمنائيـة واإلنسـانية والعلميـة والبيئيـة، علـى مجيـع                       
، يف خطــط التنميــة وبــرامج حســب االقتضــاءاملســتويات، وأمهيــة إدمــاج احلــد مــن الكــوارث، 

 القضاء على الفقر؛
سـباب الكـوارث واملعرفـة هبـا بشـكل أفضـل             ضرورة تعزيز فهم أ    تؤكد أيضا  - ١٢ 

وبناء وتعزيز قـدرات التصـدي هلـا مـن خـالل أمـور مـن بينـها نقـل اخلـربات واملعـارف التقنيـة                           
__________ 
منشـورات  ( ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،            )٤( 

، ١ول، القــرارات الــيت اعتمــدها املــؤمتر، القــرار  ، اجمللــد األ) والتصــويبE.93.I.8األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع 
 .املرفق الثاين
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وتبادهلا، واحلصول على املعلومات والبيانات ذات الصـلة، وتعزيـز الترتيبـات املؤسسـية، مبـا يف             
 ؛اجملتمعيةذلك املنظمات 

بكـر باعتبـاره عنصـرا أساسـيا يف احلـد مـن الكـوارث،               بأمهية اإلنـذار امل   تسلم   - ١٣ 
وتوصي بتنفيذ النتائج اليت توصل إليها املؤمتر الدويل الثاين املعين باإلنذار املبكـر الـذي عقـد يف                  

، وحتيط علمـا بالعمـل      ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ إىل   ١٦بون، أملانيا، خالل الفترة من      
 ،)٥(ا يف ذلك إنشاء برنامج يف بون لتعزيز اإلنذار املبكراإلضايف الذي أجنز يف هذا الصدد، مب

 إىل احلكومات وضع برامج وطنية أو إنشـاء مراكـز اتصـال للحـد مـن                 تطلب - ١٤ 
وتشجع على أن جيري يف إطار تلك الربامج تبـادل املعلومـات ذات الصـلة باملعـايري                 الكوارث،  
 فعـال مـن هـذه الـربامج، وحتـث       ، وتشجع احلكومات علـى تعزيـز مـا هـو موجـود            واملمارسات

منظومة األمم املتحدة على تقدمي ما يناسب من دعـم لتلـك اآلليـات، وتـدعو األمـني العـام إىل                   
تعزيز اخلدمات اإلقليمية اليت تقدمها األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية لكفالـة هـذا              

 الدعم؛
ة، بوصـفه رئـيس فرقـة العمـل          إىل وكيل األمني العام للشؤون اإلنسـاني       تطلب - ١٥ 

املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، أن يواصل إجراء استعراض سنوي لألعمـال الـيت              
 تقوم هبا األفرقة العاملة بغية كفالة أن تسهم إسهاما فعاال يف حتقيق أهداف االستراتيجية؛

تيجية عـن    للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـترا        تعرب عن تقديرها   - ١٦ 
 طريق التربع للصندوق االستئماين لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛

 اجملتمع الدويل على توفري املـوارد املاليـة الالزمـة للصـندوق االسـتئماين             تشجع - ١٧ 
لالســتراتيجية وتقــدمي مــا يلــزم مــن املــوارد العلميــة والتقنيــة والبشــرية وغريهــا، لضــمان الــدعم  

ــة العمــل املشــتركة بــني     الكــايف ألنشــطة  ــة املشــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية وفرق األمان
 الوكاالت للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة؛

 إىل األمني العـام أن يرصـد مـا يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداريـة، يف                     تطلب - ١٨ 
تيجية أداء عملـها    حدود املوارد املتاحـة، كـي يتسـىن لألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـترا                 

 بفعالية؛
 إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـتني تقريـرا                   تطلب - ١٩ 

عن تنفيذ هذا القرار، وال سيما عن نتائج املؤمتر العاملي للحـد مـن الكـوارث، وذلـك يف إطـار                     
 .�التنمية املستدامة�البند املعنون 

__________ 
 )٥( A/CONF.206/PC(II)/4 ٩ �١٤، الفقرة�. 
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 مشروع القرار الثاين  
 ن الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيوالتعاو  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،١٩٩٧رب ـمــــيــسـد/ن األولوانكــــ ١٨ؤرخ املـــــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراهتـــــ إىل قإذ تشــــري 

ـــمـ ال٥٣/١٨٥ و ـــ كان١٥ؤرخ ـــــ ـــديسم/ون األولـــــ ـــمـ ال٥٤/٢٢٠، و ١٩٩٨ر ـب ؤرخ ــــــ
، ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠  املـؤرخ  ٥٥/١٩٧، و   ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ٢٢
ــؤرخ ٥٦/١٩٤ و ــانون األول٢١ املـ ــمرب / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٥٥و  ٢٠٠١ديسـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

ــمرب /األول ــرار ٢٠٠٢ديسـ ــادي واالجاتوقـ ـــ اجمللـــس االقتصـ ــ١٩٩٩/٤٦اعي ـتمـ مؤرخ ـ الـ
 ٢٠٠٠/٣٣و، ١٩٩٩يوليــــه /  متــــوز٣٠ املــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣ و ،١٩٩٩وليه ـيــــ/متـــوز  ٢٨

 ،٢٠٠٠ه يولي/ متوز٢٨املؤرخ 
 أن ظاهرة إلنينيو هلا طابع متكرر وأهنا ميكن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـة      وإذ تالحظ  

 واسعة النطاق ميكن أن تلحق آثارا خطرية بالبشرية،
ودون د الـوطين    يالصـع كـل مـن      أمهية وضـع اسـتراتيجيات علـى         وإذ تؤكد من جديد    
 الكوارث الطبيعية الناشـئة  ا تتسبب فيه يت ال درء األضرار واإلقليمي والدويل ترمي إىل     اإلقليمي  

 ،اوإصالحهها لنينيو وختفيفإعن ظاهرة 
 أن التطورات التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ          وإذ تالحظ  
 لنينيو وبالتايل إمكانات اختاذ إجراءات وقائية للتخفيف من آثارها السلبية،ابظاهرة 
التنفيـذ  خطـة   و)١( جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة    إعـالن  وإذ تضع يف اعتبارهـا    

� ١ �٣٧ وال سـيما الفقـرة        ،)٢()غجوهانسـرب خطة تنفيـذ    (ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      
 منها،

عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن    بتقريــر األمــني العــامحتــيط علمــا - ١ 
ــون   )٣(الكــوارث ــرع املعن ــن   ال�، وال ســيما الف ــدويل م ــاون ال ــاهرة    أجــلتع ــار ظ ــن آث احلــد م

 ؛�إلنينيو
__________ 
/  أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦تقريــــر مؤمتــــر القمــــة العاملي للتنميـــة املستدامـــــة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )١( 

، ١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03/II.A.1ـــدة، رقم املبيع منشـورات األمـــم املتح (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٢( 
 )٣( A/59/228. 
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املنظمــة العامليــة لألرصــاد  ، و بــاجلهود الــيت بذلتــها حكومــة إكــوادور ترحــب - ٢ 
، والـيت أدت    ستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث      لالاجلوية واألمانة املشتركة بني الوكاالت      

ــاء  ــاهرة   إىل إنشـ ــة ظـ ــدويل لدراسـ ــز الـ ــو، يف غإاملركـ ــه يف  لنينيـ ــوادور، وافتتاحـ ــل، إكـ واياكيـ
 األطراف على مواصلة جهودها لتطوير املركز؛تلك ، وتشجع ٢٠٠٣فرباير /شباط

ذات وصناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة      وأجهزة   إىل األمني العام     طلبت - ٣ 
 اختـاذ التـدابري    يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،             تلـك املشـاركة   ، وال سيما    الصلة

شـجع اجملتمـع   تودويل لدراسـة ظـاهرة إلنينيـو،    ركـز الـ  املدعم إنشـاء  الالزمة حسب االقتضـاء لـ     
 املسـاعدة العلميـة والتقنيـة واملاليـة وإىل التعـاون لتحقيـق              تقـدمي الدويل على ذلك، وتـدعوه إىل       

 االقتضـاء، بتعزيـز املراكـز األخـرى املكرسـة لدراسـة             حسـب هذا اهلدف، وكذلك إىل القيـام،       
 ؛إلنينيوة ظاهر

 املركز على تعزيز صـالته، حسـب االقتضـاء، بالـدوائر الوطنيـة املعنيـة                تشجع - ٤ 
باألرصاد اجلوية واخلدمات املائيـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة، واللجنـة الدائمـة جلنـوب احملـيط                    

املنـاخ،  اهلادئ، ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي، واملعهد الدويل لبحوث التنبؤ ب           
وباملنظمــــات اإلقليميــة والعامليــة األخــرى ذات الصــلة املهتمــة بدراســة املنــاخ، مثــل املركــز         
األورويب للتنبـــؤات اجلويـــة املتوســـطة املـــدى، واملركـــز األفريقـــي لتطبيقـــات األرصـــاد اجلويـــة 

ي، ألغراض التنمية، ومركز مراقبة اجلفاف، وشبكة آسيا واحملـيط اهلـادئ لبحـوث الـتغري العـامل                
واملراكز األخرى ذات الصلة، حسـب االقتضـاء، لكفالـة اسـتخدام املـوارد املتاحـة االسـتخدام                   

 الكفء والفعال؛
التذبذب اجلنـويب ومواصـلة إجـراء    / أمهية احلفاظ على نظام رصد إلنينيو      ؤكدت - ٥ 

البحوث املتعلقة باألحداث اجلويـة البالغـة الشـدة، وحتسـني مهـارات التنبـؤ، ووضـع سياسـات                   
الئمة للتخفيف من آثار ظاهرة إلنينيـو وغريهـا مـن األحـداث اجلويـة البالغـة الشـدة، وتؤكـد                     م

سـيما   على احلاجة إىل مواصـلة تطـوير وتعزيـز هـذه القـدرات املؤسسـية يف مجيـع البلـدان، وال                    
 البلدان النامية؛

سـتني  احلاديـة وال إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا         تطلب   - ٦ 
 .�التنمية املستدامة�تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون 
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 مشروع القرار الثالث  
 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها  

 
 إن اجلمعية العامة، 
 وقرارهـا   ، ٢٠٠٢ ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٥٤٧ إىل مقررها    إذ تشري  

 ،٢٠٠٣ديسمرب /ول كانون األ٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٥
تنفيـذ  ال وخطـة  )١( إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة     وإذ تضع يف اعتبارهـا    

 اليت اعتمدها مؤمتر القمة العـاملي، املعقـود         ،)٢( مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    الصادرة عن   
ــ/ أيلـــول٤أغســـطس إىل / آب٢٦يف جوهانســـربغ، جبنـــوب أفريقيـــا، يف الفتـــرة مـــن   بتمرب سـ

٢٠٠٢، 
 باحلاجــة إىل مواصــلة بلــورة فهــم لألنشــطة االجتماعيــة واالقتصــادية الــيت    موإذ تســلِّ 

إىل  تلـك األنشـطة، و     معاجلـة تفاقم قلة مناعة اجملتمعـات إزاء الكـوارث الطبيعيـة، و          فضـي إلـى   ت
 وزيـادة مرونتـها يف      ، ومواصـلة تعزيزهـا    ر الكـوارث  اخطـ على التصـدي أل   قدرة اجملتمعات   بناء  

 مواجهـة املخاطر املقترنة بالكوارث،
التـدهور ممـا يفـاقم حـاالت الضـعف          مــن    ال تـزال تعـاين       ة أن البيئـة العامليـ     وإذ تالحظ  

 االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف البلدان النامية،
مجيـع الـدول، وال سـيما البلـدان         ضـرر   خمتلف طرق وأشكال ت    وإذ تضع يف اعتبارهـا    

خطــار الطبيعيــة الشــديدة كــالزالزل، والثــورات الربكانيــة، والظــواهر اجلويــة  مناعــة، باألقــلاأل
تــي  موجات احلر، واجلفاف الشـديد والفيضـانات والزوابـع، وظاهر      الشديـدة الوطـأة من قبيـل     

  والنينيــا اللتيــن حتدثـان تأثيـرا عامليـا،لنينيوإ
ة املناعـــة، يشــكل، يف مجلــة  أن أثــر الكــوارث الطبيعيــة فـــي البلــدان القليلــ وإذ تــدرك 

أمــور، عقبــة كــأداء يف وجــه حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف  
، ال سيما تلك الـيت تتعلـق بالقضـاء علـى الفقـر              )٣(الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      

 واالستدامة البيئية،

__________ 
سبتمرب / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦، جوهانسربغ، جنوب أفريقياتقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،  )١( 

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )، والتصويبA.03.II.A.1رقم املبيع منشورات األمم املتحدة، ( ٢٠٠٢
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٢( 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٣( 
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دة األخـرية يف تـواتر وعنــف الظـواهر اجلويـة             إزاء الزيـا   وإذ تعرب عن قلقهـا العميـق       
الشديدة الوطـأة وما يرتبط هبـا من كوارث طبيعيـة يف بعـض منـاطق العـامل، مـع مـا حتدثـه مـن                    

 آثار اقتصادية واجتماعية وبيئيـة مجــة، ال سيمـا فـي البلدان النامية بتلك املناطـق،
الشديدة الوطـأة ومـا يـرتبط هبـا         ضرورة معاجلة الظواهر اجلوية      وإذ تضع يف اعتبارها    

 من كوارث طبيعيـة واحلد منها بصورة متسقة وفعالة،
 إزاء تزايــد اآلثـار السـلبية لألخطـار الطبيعيـة الشـديدة،               عن قلقها العميـق    وإذ تعرب  

ومن ضمنها الزالزل والظواهر اجلوية الشديـدة الوطــأة ومـا يرتبــط هبــا مـن كـوارث طبيعيـة،                    
 يق التقدم االجتماعي واالقتصادي، خصوصا يف البلدان النامية،اليت ما زالت تع

 على احلاجـة إلـى وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات للحـد مـن املخـاطر، مبـا فيهـا         وإذ تشدد  
التأهب ملواجهة الكوارث والتخفيف من حدهتـا، واستحداث نظـم لإلنـذار املبكـر علـى مجيـع               

ما أمكــن، يف اخلطط اإلمنائيـة الوطنيـة، وخاصـة          املستويات، وإدماج هذه االستراتيجيات، حيث    
، وذلـك لتعزيـز مرونــة السـكان يف          االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث        من خالل تنفيذ    

ــة         ــة التحتي ــى البني ــى ســبل عيشــهم وعل ــيهم وعل ـــة الكــوارث واحلــد مــن أخطارهــا عل مواجه
 االجتماعية واالقتصادية واملوارد البيئية،

ــدرك  اد مؤسســات وآليــات وقــدرات أقــوى، مبــا يف ذلــك علــى صــعيد      أن إجيــوإذ ت
اجملتمع احمللي، باستطاعتها أن تبين بانتظام املرونــة يف مواجهــة األخطار والكوارث، أمر ال بـد               

 منه للحد من هذه األخطار وقلة مناعة السكان إزاء الكوارث،
ى التصــدي لآلثــار  ضــرورة إقامــة تعــاون دويل لزيــادة قــدرة البلــدان علــ  إذ تالحــظو 

شديدة الوطــأة ومـا يـرتبط   الظواهر اجلوية الو  الزالزل مبا فيها،السلبية جلميع األخطار الطبيعية  
 يف البلدان النامية،، خصوصـا كوارث طبيعيةهبا من 

 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا - ١ 
 ؛كوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها املتعلق بالثاين ال وخباصة الفرع،)٤(الكوارث
مبـا يف ذلـك     وسـائل،   السـبل و  ال اجملتمع الدويل على مواصـلة استكشـاف         حتث - ٢ 

حلــد مــن اآلثــار الضــارة للكــوارث الطبيعيــة،   بغـــرض ا التعــاون واملســاعدة التقنيــة،مــن خــالل
قليلـة  الالناميـة   يف البلـدان    طـأة، خصوصــا    شديدة الو ة عن الظواهر اجلوية ال    مج اآلثار النا  هافي مبا

ــة للحــد مــن الكــوارث، وتشــجع فرقــة العمــل     املناعــة،  مــن خــالل تنفيــذ االســتراتيجية الدولي
 هذا الشأن؛يف املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث على مواصلة عملها 

__________ 
 )٤( A/58/228. 
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ث الطبيعيـة  أمهية أن ينتهي املؤمتر العاملي املعنـي باحلـد مـن الكـوار   على   ددتش - ٣ 
مــن اســتعراض اســتراتيجية يوكوهامــا وخطــة عملــه، وذلــك هبــدف حتــديث اإلطــار التــوجيهي 
املتعلق باحلد من الكوارث يف القـرن احلـادي والعشـرين، وحتديـد األنشـطة اخلاصـة الراميـة إىل                    

مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة        الصـادرة عـن      ضمان تنفيذ األحكام ذات الصلة مـن خطـة التنفيـذ          
والتصـدي للكـوارث، آخـذة يف االعتبـار األمهيـة             بشأن قلة املناعة وتقييم األخطار     )٢(ستدامةامل

احليوية ملعاجلة اآلثار الضارة للكوارث الطبيعيـة يف اجلهـود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                  
 ؛)٣(املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفية

املـؤمتر العـاملي املعنــي باحلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة ينبغـي أن                  علـى أن     ؤكدت - ٤ 
 كـــانون ٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤يتخـــذ، يف نطـــاق واليتـــه املبيَّنـــة يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة       

، توصيات ملموســة هتدف إىل احلـد مـن أخطــــار الكـوارث ومـن قلــة                 ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
إزاءها، وال سيما البلدان النامية، عن طريق تقدمي املساعدة التقنية واملاليـة،            مناعـة مجيع البلدان    

وكذلك من خالل تعزيـز الـربامج الوطنيـة املعنيـة باحلـد مـن الكـوارث واملتصـلة باالسـتراتيجية             
الدولية للحد من الكوارث أو إنشاء اآلليات املؤسسـية، مبـا يف ذلـك علـى املسـتوى اإلقليمـي،                 

 حيثما أمكــن؛
احلكومات على أن تقوم، من خالل الربامج الوطنية ومراكز التنسيــق            تشجع - ٥ 

الوطنيــة التابعـة لكل منهـا واملعنيـة باحلـد من الكـوارث واملتصـلة باالسـتراتيجية الدوليـة للحـد                 
مــن الكــوارث، وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة وســائر أصــحاب املصــلحة، بتعزيــز بنــاء 

 االقتصـادية الـيت     -أقـل املناطـق مناعـة، لتمكينها مـن معاجلـة العوامـل االجتماعيـة             القدرات يف   
تزيــد مــن قلــة مناعتــها، وعلــى أن تتخــذ التــدابري الــيت متكنــها مــن التأهــب ملواجهــة الكــوارث    

شديــدة الوطـــأة،    الظـواهر اجلويـة ال    و الطبيعية والتكيــف معهــا، مبا فيها تلك املرتبطة بالزالزل       
 ؛ع اجملتمع الدويل على أن يوفر يف هذا الصدد مساعدة فعالة للبلدان الناميةوتشج

 فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث علـى                تشجع أيضا  - ٦ 
ــات         ــن الكــوارث وإتاحــة املعلوم ـــع احلــد م ــة إىل تشجي مواصــلة دعــم تنســيق األنشــطة اهلادف

ارات احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك              لكيانات األمم املتحدة ذات الصلة بشـأن خيـ        
 املخاطر الطبيعية الشديدة والكوارث املتصلة باألحوال اجلوية الشديـدة الوطـأة وقلـة املناعة؛

أمهيــة إقامــة تعــاون وتنســيق وثــيقني فيمـــا بــني احلكومــات، ومنظومــة    ؤكــدت - ٧ 
واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، األمـــم املتحـــدة، واملنظمـــات األخـــرى، واملنظمـــات اإلقليميـــة،  

والشركاء اآلخرين املناسبني، مع مراعاة احلاجـة إلــى وضـع اسـتراتيجيات تسـتهدف التصـدي          
للكوارث، مبا يف ذلك إنشـــاء نظـم اإلنـذار املبكـر، حيثمـا أمكـــن، مــع االسـتفادة مـن مجيــع                        

 املوارد واخلربات املتاحة هلذا الغرض؛
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فاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري       مــؤمتر األطــراف يف ات تشــجع - ٨ 
 واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري                 )٥(املناخ
قليلـة   على مواصلة التصدي لآلثـار الضـارة لـتغري املنـاخ، ال سـيما يف البلـدان الناميـة ال                )٦(املناخ

حكـام االتفاقيـة، وتشـجع أيضـا الفريـق احلكـومي الـدويل              ، وذلـك وفقـا أل     املناعـة بوجه خاص  
ــاخ        ــتغري املن ــار الضــارة ل ــيم اآلث ــى مواصــلة تقي ــاخ عل ــتغري املن ــة   يفاملعــين ب ــدان النامي  نظــم البل

 ؛فيهاالطبيعية نظم احلد من الكوارث االقتصادية و -االجتماعية 

 تنيمـة يف دورهتـا السـ       إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العا            تطلب - ٩ 
عن تنفيذ هـذا القـرار يف فـرع مسـتقل مـن تقريـره عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن                           

 يف  ،، وتقرر النظر يف مسألة الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءهـا يف تلـك الـدورة               )٤(الكوارث
التنميــة �ملعنــون  مــن البنــد ا�االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث�إطــار البنــد الفرعــي 

 .�املستدامة
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