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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/419/Add.3( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٦٢/١٩٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٨٩ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ٤٤/٢٣٦ إىل قراراـــــاإذ تـــــشـري 
 كـانون٢٠ بـاء املـؤرخ٤٩/٢٢ و١٩٩٤ديـسمرب/ كـانون األول٢ ألف املـؤرخ٤٩/٢٢ و

ــسمرب/ كــانون األول١٥ املــؤرخ٥٣/١٨٥ و١٩٩٤ديــسمرب/األول  ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٩٥ و١٩٩٩دي
 ٢٣ املــــؤرخ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢ديـــسمرب/ كــــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٥٦ و٢٠٠١

ــس/كــانون األول ــس/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٩/٢٣١ و٢٠٠٣مربــــــدي  ٢٠٠٤مربـــــدي
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٩٥و  كـــانون٢٠ املـــؤرخ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـ

 ٣٠ املــؤرخ١٩٩٩/٦٣، وقــراري الــس االقتــصادي واالجتمــاعي٢٠٠٦ديــسمرب/األول
 تأخـذ يف اعتبارهـا علـى، وإذ٢٠٠١يوليه/ متوز٢٦ املؤرخ٢٠٠١/٣٥ و١٩٩٩يوليه/متوز

بالتنفيــذاملتعلــق ٢٠٠٣يونيــه/حزيــران ٢٣ بــاء املــؤرخ٥٧/٢٧٠النحــو الواجــب قرارهــا
واملتابعـة املتكــاملني واملنــسقني لنتـائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمـة الــيت تعقــدها األمــم

 املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،
 ،)١(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام نتائج إىلأيضا وإذ تشري 
بنـاء:٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة )٢( إعـالن هيوغـووإذ تعيد تأكيـد 

 والبيــان املــشترك الــصادر عــن الــدورة)٣(قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث
_______________

 .٦٠/١القراررانظ )١(
)٢( A/CONF.206/6١، القراراألول، الفصل. 
 .٢املرجع نفسه، القرار )٣(
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،)٤(ر أمنــااحلـد مـن املخـاطر مــن أجـل مـستقبل أكثـ:االسـتثنائية املعنيـة بكارثـة احملـيط اهلنــدي
 بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،

 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمال الـسياسة العامـة بـشأن تنفيـذوإذ تعيد تأكيد 
 نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،

 بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث مـا فتئـت إىل أن فرقة العمل املشتركةوإذ تشري 
تقوم بدور املنتدى الرئيسي داخل منظومـة األمـم املتحـدة لوضـع االسـتراتيجيات والـسياسات
الراميــة إىل احلــد مــن الكــوارث وضــمان تكامــل أعمــال الوكــاالت املــشتركة يف احلــد مــن

 الكوارث وختفيف حدا والتأهب هلا،
 عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف إزاءوإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا 

أسـفر عـن خـسائر جـسيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتـصاديةممـاالـسنوات األخـرية،
 تـهالمجتمعـات الـضعيفة يف مجيـع أحنـاء العـامل تعـوق تنميل بالنـسبةوبيئيـة سـلبية طويلـة األمـد

 اصة يف البلدان النامية،خباملستدامة، و
الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلــد مــن قلــة املنعــة يفخمــاطرلــى أن احلــد مــن عوإذ تــشدد 

 مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة، شاملمواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر
ــسلم   بالعالقــة الواضــحة بــني التنميــة واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث والتــصديوإذ ت

 ود يف مجيع هذه ااالت،وبضرورة مواصلة بذل اجله  الكوارثمناالنتعاشوللكوارث
 باحلاجـة املاسـة إىل مواصـلة تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـةأيضا وإذ تسلم 

واالنتفاع ا من أجل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى حاجـة
ليمة بيئيا والفعالـةالبلدان النامية إىل احلصول على ما يالئمها من التكنولوجيات املتطورة والس

من حيث التكلفة والسهلة االستخدام إلجياد حلـول أمشـل للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتعزيـز
 التصدي ملخاطر الكوارث،علىفعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان

ــ كــذلكتــسلموإذ  ــدابري املتخــذة هبأن ــبعض الت ــن خمــاطر الكــوارثل ميكــن ل  لحــد م
وإذ تـشدد علـى أمهيـةالتكيـف مـع تغـري املنـاخ، ل هيوغو، أيضا، يف سياق إطار عمعمتد أن

الكــوارث الطبيعيـة مــن خــالل بـرامج احلــد مــنمواجهـةاتمعــات علــىاألمـم وتعزيـز قــدرة
 خماطر الكوارث،

_______________

)٤( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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مـــؤمتر القمــة العـــاملينتــائج أمهيــة املـــضي قــدما يف تطبيــق خطـــة تنفيــذوإذ تؤكــد 
ــة ــستدامة للتنمي ــصلة )٥(امل ــام ذات ال ــة املنعــة وتقيــيم املخــاطرواألحك ــشأن قل الــواردة فيهــا ب
 الكوارث، وإدارة

 العـاملينتـدىللماألوىلدورةالبعقدوإذ حتيط علما مع االهتمام والتقدير الكبريين 
 ،)٦(٢٠٠٧يونيه/ حزيران٧ إىل٥ يف جنيف، يف الفترة من،ر الكوارثاخطأللحد من

االقتصادية اليت تزيـدونشطة االجتماعية باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألوإذ تسلم 
بنـاءإىلتلـك األنـشطة، ووإىل التصدي لمن قلة منعة اتمعات يف مواجهة الكوارث الطبيعية

 قدرة اتمعات على مواجهة خماطر الكوارث ومواصلة تعزيز هذه القدرة،
لحـــد بتقريــر األمـــني العــام عــن تنفيـــذ االســتراتيجية الدوليــة لحتــيط علمــا - ١ 

 ؛)٧(الكوارث من
 وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)٢(أن االلتزامات الواردة يف إعالن هيوغو بتذكر - ٢ 

 تـــشمل تقـــدمي)٣(بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة الكـــوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥
الـدول املنكوبـة بـالكوارث الـيتإىل و،املساعدة إىل البلدان النامية املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة

 أجـل القيـام مـن املادي واالجتماعي واالقتصادي املـستدام،شتعان مبرحلة انتقالية صوب االمتر
 ؛التأهيلبعملياتالقيامالكوارث ويف أعقاب شتعانبأنشطة احلد من املخاطر يف مرحلة اال

 بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو، وتؤكـد احلاجـة إىل زيـادةترحب - ٣ 
 من خماطر الكوارث يف سياسات التنمية املستدامة وختطيطها وبرجمتـها؛ وإىلحلداإدماجفعالية

؛األخطـار مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـةوالطاقـاتتطوير وتعزيز املؤسسات واآلليـات
وإىل القيام على حنو منهجي بإدمـاج ـج احلـد مـن املخـاطر يف تنفيـذ بـرامج التأهـب حلـاالت

  منها؛شتعانالطوارئ والتصدي هلا واال
اللتزامـات الـواردةيكثـف جهـوده مـن أجـل تنفيـذ ا باتمع الدويل أنيب - ٤ 

 يف إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو تنفيذا كامال؛

_______________

 ٤ - أغــسطس/ آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، )٥(
القـرار ،، الفـصل األول)والتـصويب A.03.II.A.1 يـعمنشورات األمم املتحـدة، رقـم املب (٢٠٠٢سبتمرب/أيلول

 .، املرفق٢
ــق هــدف مــشترك:انظــر )٦( ــن أجــل حتقي ــدورة األوىل للم:العمــل م ــائع ال ــننتــدىوق ــاملي للحــد م  الع

 ).ISDR/GP/2007/7 (٢٠٠٧يونيه/ حزيران٧-٥ الكوارث، جنيف،أخطار
)٧( A/62/320. 
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 الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــةتــدعو - ٥ 
حتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب االهــاواهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا في

ــة ،اتمـــع املـــدين وكـــذلكاألمحـــر واهلـــالل األمحـــر، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات غـــري احلكوميـ
دعم إطـار عمـلتكثيف اجلهود من أجلإىلواملتطوعون والقطاع اخلاص واألوساط العلمية،

 هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛
ــج أهــداف إطــاريــب - ٦  ــم املتحــدة دم ــة األم ــو مبنظوم  هاتــراعمو عمــل هيوغ

 ةساعدمـوبالكامل يف استراتيجياا وبراجمها، مـستفيدة يف ذلـك مـن آليـات التنـسيق القائمـة،
البلدان النامية عن طريق تلك اآلليات على أن تضع وتنفذ، حسب االقتضاء، تدابري للحد من

اإلقليميــةتاملؤسـسات املاليــة الدوليـة واملنظمــاوتــدعو،خمـاطر الكــوارث علـى وجــه الـسرعة
 ؛إىل القيام بذلكالدوليةو
أن تـدعم، يف الوقـت املناسـب وعلـى حنـو مبنظومة األمم املتحـدة أيضا يب - ٧ 

مطرد، اجلهود اليت تقودها البلدان املنكوبة بالكوارث مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف
يـة الدوليـة واملـصارف املؤسسات املالوتدعو ، يف أعقاب الكوارثتأهيل والشتعانت االاعملي

 ؛إىل القيام بذلكاإلقليمية وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية
 بأن كل دولة مسؤولة يف املقام األول عن تنميتها املستدامة وعن اختـاذتسلم - ٨ 

تدابري فعالة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، منـها املـسؤولية عـن محايـة النـاس يف إقليمهـا ومحايـة
ساسية وغريها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، مبا يشمل تنفيذ ومتابعة إطـاراهلياكل األ

 عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعاون الدويل والشراكات الدولية لدعم تلك اجلهود الوطنية؛
ــدراتأيــضا تــسلم - ٩   بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير ق

تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحد مـن الكـوارث،لوطنية وحملية
 وتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور بعد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛

صلةتـامل التـدابريوتغـري املنـاخمـع التكيـفبـنيتنـسيقال بأمهيـةتسلم كـذلك - ١٠ 
واملنظمـات الدوليـة ذات الــصلة إىلباحلـد مـن خمـاطر الكــوارث الطبيعيـة، وتـدعو احلكومــات

 اخلطـط اإلمنائيـة وبـرامجها منـ،عـدة خطـط وبـرامجملة يفا شـصورةإدماج هذه االعتبارات ب
القضاء على الفقـر، وتـدعو اتمـع الـدويل إىل دعـم اجلهـود املتواصـلة للبلـدان الناميـة يف هـذا

 الصدد؛
كومــات ومنظومــة األمــم أن اســتمرار التعــاون والتنــسيق فيمــا بــني احلتؤكــد - ١١ 

ــري احلكوميـــة والـــشركاء ــة واملنظمـــات غـ ــرى واملنظمـــات اإلقليميـ املتحـــدة واملنظمـــات األخـ
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يعترب عنصرا أساسيا ملعاجلة اآلثـار النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة ،حسب االقتضاء،اآلخرين
 بفعالية؛

ــيت أعــدت للحــد مــنب ترحــب - ١٢  ــة ودون اإلقليميــة ال  خمــاطراملبــادرات اإلقليمي
الكوارث، وتكرر تأكيد احلاجة إىل مواصلة إعداد مبادرات إقليميـة وتطـوير قـدرات اآلليـات

ــة ــعوجــدت، حيثمــا وتعزيزهــاحلــد مــن املخــاطرعلــى ااإلقليمي ــى اســتخدام مجي ، وتــشجع عل
 األدوات املوجودة وتبادهلا؛

، وهـوشعـاناإل املرفق العاملي للحد مـن الكـوارث وببدء تشغيل  أيضاترحب - ١٣ 
البنـك الـذي يـديرهاالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارثعبارة عن شـراكة تابعـة لنظـام

 مـن أصـحاب املـصلحة، كمبـادرةم وغريهـني املـاحناملـشتركني فيـه مـن الـشركاء باسمالدويل
 همة لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو؛م
خباصة على مـستوى باتمع الدويل أن يدعم، على مجيع املستويات، ويب - ١٤ 

 اإلسـهام بانتظـامبإمكاـااتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات اليت
 ؛األخطاريف بناء القدرة على مواجهة

 نتـدىللماألوىلدورةالـ بعقـدوالتقـدير الكـبريين حتيط علمـا مـع االهتمـام - ١٥ 
ــارالعـــاملي للحـــد مـــن ــرة مـــنيف جنيـــف، يف ، الكـــوارثأخطـ ــه/ حزيـــران٧ إىل٥الفتـ يونيـ

 فرقة العمل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث،ت، وهو اآللية اليت خلف)٦(٢٠٠٧
تقيـيم التقـدم احملـرز يفلبوصفه منتدى مفيدا للـدول األعـضاء وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة

والـتعلم اخلـرباتإذكاء الوعي باحلد من خمـاطر الكـوارث، وتبـادلتنفيذ إطار عمل هيوغو، و
ــدة، ــن املمارســات اجلي ــى الفجــواتم ــةوالتعــرف عل ــد املتبقي ــة إىل اإلجــراءات، وحتدي  الرامي

 ؛الصعيدين الوطين واحملليلتعجيل خبطى التنفيذ علىا
ــال إلطــار عمــلتــشجع - ١٦  ــذ الفع ــادة التزامهــا بالتنفي ــى زي ــدول األعــضاء عل  ال

 املنتـدىسـتراتيجية، مثـلاال التابعـة لنظـام اآلليـاتبـشكل كامـلهيوغو، مـستخدمة يف ذلـك
 ؛ الكوارثأخطارالعاملي للحد من

 بأمهيــة إدمــاج منظــور جنــساين وإشــراك املــرأة يف وضــع وتنفيــذ مجيــعتــسلم - ١٧ 
 مراحل إدارة الكوارث، وخباصة يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛

شطة االسـتراتيجية عـن للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنتعرب عن تقديرها - ١٨ 
 طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من الكوارث؛
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تقـدمي تربعــات ماليــة كافيــة للــصندوقمواصــلة اتمــع الــدويل علــىتـشجع - ١٩ 
 االستئماين سعيا إىل ضمان الدعم الكايف ألنشطة متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

يت خلــص إليهـا االسـتعراض الــذي أجـري بنــاءباالســتنتاجات الـحتـيط علمـا - ٢٠ 
االسـتخدام احلـايل للـصندوق االسـتئماين وجـدوى توسـيععلى طلـب الـدول األعـضاء بـشأن

نطــاق عملــه للقيــام، يف مجلــة أمــور، مبــساعدة البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث علــى وضــع
وسـيلةاالستئماين أن الصندوقوالذي أوضح،استراتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارث

مناسبة لتوسيع نطاق عمل نظـام االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، علـى الـصعيدين
 العاملي واإلقليمي، دعما لتنفيذ البلدان إلطار عمل هيوغو؛

 احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوليـــةتـــشجع - ٢١ 
إلقليميـــة والقطـــاع اخلـــاص واتمـــع املـــدين علـــىاالدوليـــة وواإلقليميـــة واملؤســـسات املاليـــة

 االستثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛
أمانة االسـتراتيجيةإىلالحقا ريد أمهية احلد من خماطر الكوارث وما ستؤكد - ٢٢ 

عراض األســاليب احلاليــة، واحلاجــة إىل اســتمــن طلبــات متزايــدةالدوليــة للحــد مــن الكــوارث
وتطلب إىل األمني العام أن يقدم اقتراحا هلذا الغرضلتمويل األمانة بغية تثبيت قاعدا املالية،

 يف تقريره املقبل عن هذا املوضوع؛
نتـائج الدراسـة االستقـصائية العامليـة لـنظماألمني العام عن بتقريرحتيط علما - ٢٣ 

ل األعــضاء علــى دمــج نظــم اإلنــذار املبكــر يف اســتراتيجيااالــدو وتــشجع،)٨(اإلنــذار املبكــر
ــوارث، ــد مـــن خمـــاطر الكـ ــة للحـ ــا الوطنيـ ــةوخططهـ ــم أمانـ ــدويل إىل دعـ ــع الـ ــدعو اتمـ وتـ

يف أداء دورهـا املتمثـل يف تيـسري تطـوير نظـم اإلنـذارالدولية للحد من الكوارثاالستراتيجية
 ؛املبكر

ــشجيعال احلاجــة إىلتؤكــد - ٢٤  ــىت ــوارث،حتــ عل ــم وإدراك أســباب الك سني فه
 منـها نقـل وتبـادل،أمـورمجلـةوكذلك احلاجة إىل بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا من خالل

اخلــربات واملعــارف التقنيــة وبــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث الطبيعيــة،
 ، الترتيبـات املؤسـسيةاحلصول على البيانـات واملعلومـات ذات الـصلة، وتعزيـزتيسري إمكانيةو

 األهلية؛نظماتامل هامبا في
 على ضرورة أن يواصل اتمع الدويل اهتمامه مبرحلة مـا بعـد اإلغاثـةتشدد - ٢٥ 

ــات ــدعم عملي ــليف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــنيالتأهي ــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف األجل  وال
_______________

)٨( A/62/340. 
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ضاء علـى الفقـر والتنميـة املـستدامةاملتوسط والطويل، وتؤكد أمهية تنفيذ الـربامج املتـصلة بالقـ
وإدارة عملية احلد من خماطر الكوارث يف أكثر املناطق عرضـة هلـا، وخباصـة يف البلـدان الناميـة

 املعرضة للكوارث الطبيعية؛
الطبيعية ومعاجلـةاألخطارمجيعأثرلحد منل ضرورة اتباع ج شاملتؤكد - ٢٦ 

 اجلوية؛  اجليولوجية واملتصلة باملياه واألرصادألخطاراأوجه قلة املنعة إزاءها، مبا يف ذلك
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيتطلب - ٢٧ 

 .“التنمية املستدامة”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون
 ٧٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩
 


