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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة    
  

 *تقرير اللجنة الثانية    
  

 )هورية الكونغو الدميقراطيةمج (إمبويلالسيد بول لوسوكو  :املقرر
  

 مقدمـة  -أوال   
 مـــن جـــدول األعمـــال ٢٠أجـــرت اللجنـــة الثانيـــة مناقـــشة موضـــوعية بـــشأن البنـــد     - ١
 ٢٨يف اجللـسات    ) ج(واتُّخذ إجـراء بـشأن البنـد الفرعـي          ) ٢، الفقرة   A/65/436الوثيقة   انظر(

ويـرد عـرض لنظـر    . ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين٣٠ و ٢٤ و ١٢ املعقودة أيام   ٣٢ و   ٣١و  
 ).32، و 31، و A/C.2/65/SR.28(اللجنة يف البند الفرعي يف احملاضر املوجزة ذات الصلة 

  
 النظر يف املقترحات  -ثانيا   
 A/C.2/65/L.58 و A/C.2/65/L.27مشروعا القرارين   -ألف   

ــسة   - ٢ ــودة يف ٢٨يف اجلل ــاين ١٢، املعق ــشرين الث ــيمن، باســم   / ت ــل ال ــوفمرب، عــرض ممث  ن
 والـصني، مـشروع قـرار معنـون     ٧٧جمموعـة الــ    الدول األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف         

 :، فيما يلي نصه)  A/C.2/65/L.27 (  “ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث”
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  ،إن اجلمعية العامة”    
ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠ املــــؤرخ ٥٧/٥٤٧إىل مقررهــــا إذ تــــشري ”    

ــا ، وإىل قر٢٠٠٢ ــؤرخ ٤٤/٢٣٦اراهتـــ ــانون األول٢٢ املـــ ــسمرب / كـــ ، ١٩٨٩ديـــ
ــؤرخ  ٤٩/٢٢ و ــف امل ــانون األول ٢ أل ــسمرب /ك ــؤرخ  ٤٩/٢٢ ، و١٩٩٤دي ــاء امل  ب

ديــسمرب / كـانون األول ١٥ املــؤرخ ٥٣/١٨٥، و ١٩٩٤ديـسمرب  /كـانون األول  ٢٠
ــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٤/٢١٩، و ١٩٩٨  ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديـــــسمرب / كـــ

 كـــــانون ٢٠ املـــــؤرخ ٥٧/٢٥٦ ، و٢٠٠١ديـــــسمرب /ألول كـــــانون ا٢١املـــــؤرخ 
ــسمرب /األول ــؤرخ ٥٨/٢١٤، و ٢٠٠٢ديـ ــانون األول٢٣ املـ ــسمرب / كـ ، ٢٠٠٣ديـ

 املـــــؤرخ ٥٩/٢٣١ ، و٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٣ املـــــؤرخ ٥٨/٢١٥ و
ديــسمرب / كـانون األول ٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٣، و ٢٠٠٤ديـسمرب  /كـانون األول  ٢٢

ــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٦٠/١٩٥، و ٢٠٠٤  ٦١/١٩٨ ، و٢٠٠٥ديـــــسمرب / كـــ
 كـــــانون ٢٠ املـــــؤرخ ٦١/٢٠٠، و ٢٠٠٦ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٠املـــــؤرخ 

ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٢/١٩٢، و ٢٠٠٦ديـ ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ، ٢٠٠٧ديـ
 املـــــؤرخ ٦٣/٢١٧، و ٢٠٠٨ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٦٣/٢١٦ و

ديــسمرب / كـانون األول ٢١ملــؤرخ  ا٦٤/٢٠٠، و ٢٠٠٨ديـسمرب  /كـانون األول  ١٩
 املـــــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣؛ وقـــــــرارات اجمللـــــــس االقتـــــــصادي واالجتمـــــــاعي ٢٠٠٩

، وإذ يأخــذ ٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٥ و ١٩٩٩يوليــه /متــوز ٣٠
 بـشأن التنفيــذ  ٢٠٠٣يونيـه  /حزيــران ٢٣ بـاء املـؤرخ   ٥٧/٢٧٠بعـني االعتبـار قــراره   

ائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها             واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـ    
  األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي،

إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة وخطـة        وإذ تؤكد مـن جديـد       ”    
  ،)‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’(تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

ــضا  وإذ تؤكــد مــن جد ”     ــد أي ــرة    ي إعــالن هيوغــو وإطــار عمــل هيوغــو للفت
ــذين    : ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــوارث اللـ ــة الكـ ــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـ ــاء قـ بنـ

  اعتمدمها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،
  ،٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري ”    
م الـذي عقدتـه اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا           إىل االجتماع العا  وإذ تشري أيضا    ”    

   بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ونتائجه،٢٠١٠اخلامسة والستني يف عام 
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دور إطــار عمــل هيوغــو يف تــوفري التوجيــه يف وإذ تؤكــد مــن جديــد أيــضا ”    
جمال السياسات بـشأن تنفيـذ نتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                    

  تحدة،األمم امل
‘ تقرير التقييم العاملي بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث        ’بـ  وإذ حتيط علما    ”    

  ،٢٠٠٩مايو /الذي أطلق يف املنامة يف أيار
 يوافق حلـول الـذكرى الـسنوية العاشـرة إلنـشاء            ٢٠١٠أن عام   وإذ تدرك   ”    

االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، كمــا يوافــق منتــصف املــدة إلطــار عمــل    
  ،٢٠١٥-٢٠٠٥و هيوغ

إزاء تزايــد عـدد الكــوارث الطبيعيـة ونطاقهــا   وإذ تعـرب عـن قلقهــا البـالغ    ”    
وتفــاقم تأثريهــا يف الــسنوات األخــرية، ممــا أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح         
وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئيـة سـلبية طويلـة األمـد بالنـسبة للمجتمعـات القليلـة                 

 األمـر الـذي يعرقـل حتقيـق تنميتـها املـستدامة، وخباصـة يف                املنعة يف مجيـع أحنـاء العـامل،       
  البلدان النامية،

إزاء الـصعوبات املتزايـدة الـيت تواجههـا         وإذ تعرب عن قلقهـا البـالغ أيـضا          ”    
الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة يف التــصدي للكــوارث والتأهــب هلــا نتيجــة  

، مبــا يف ذلــك األزمــة االقتــصادية واملاليــة للتحــديات العامليــة الراهنــة للتــأثريات اجملتمعــة
  الغذاء، العاملية وتغري املناخ وأزمة

بالعالقــة الواضــحة بــني التنميــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر    وإذ تــسلم ”    
واحلد من خماطر الكـوارث والتـصدي للكـوارث واالنتعـاش مـن الكـوارث وبـضرورة                 

  مواصلة بذل اجلهود يف مجيع هذه اجملاالت،
تطوير املعارف العلميـة والتقنيـة      إىل مواصلة    املاسة    باحلاجة  أيضا وإذ تسلم ”    

كـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد    احلالية واالنتفاع هبا من أجل بناء القدرة على مواجهة ال   
ة البلـــدان الناميـــة إىل احلـــصول علـــى التكنولوجيـــات املالئمـــة واملتطـــورة علـــى حاجـــ

كلفـة والـسهلة االسـتخدام مـن أجـل التوصـل إىل             والسليمة بيئيا والفعالة من حيـث الت      
حلول أمشل للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتعزيـز فعاليـة وكفـاءة قـدرات هـذه البلـدان                      

  ،على التصدي ملخاطر الكوارث
 لألنــشطة االجتماعيــة  باحلاجــة إىل مواصــلة بلــورة فهــم كــذلكوإذ تــسلم”    

إزاء الكــوارث الطبيعيــة وإىل واالقتــصادية، الــيت تــؤدي إىل تفــاقم قلــة منعــة اجملتمعــات 
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التصدي لتلـك األنـشطة، وإىل بنـاء قـدرات الـسلطات احملليـة واجملتمعـات احملليـة علـى                    
  تعزيز منعتها إزاء الكوارث ومواصلة حتسني تلك القدرات،

ــسلم ”     ــة،     وإذ تـ ــر الكامنـ ــل اخلطـ ــم لعوامـ ــورة فهـ ــلة بلـ ــة إىل مواصـ باحلاجـ
عوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية، الـيت تزيـد          حددها إطار عمل هيوغو، مبا فيهـا ال        كما

ــة و     ــار الطبيعي ــات إزاء األخط ــة اجملتمع ــة منع ــن قل ــل،   م ــك العوام ــاء ومعاجلــة تل إىل بن
إىل  و  علـى مجيـع املـستويات،       الكـوارث  ملخـاطر التـصدي   علـى   قدرة  الومواصلة تعزيز   

بـاألثر   أيـضا  املقترنـة بـالكوارث، مـع االعتـراف          األخطـار مواجهــة   القدرة علـى    زيادة  
 يف ، وخباصــةالنمــو االقتــصادي والتنميــة املــستدامة يف لكــوارث الــذي حتدثــه االــسليب 

  ، والبلدان املعرضة للكوارثالبلدان النامية
باحلاجة إىل إدماج منظور جنساين يف تصميم وتنفيذ مجيـع     وإذ تسلم أيضا    ”    

  إزاءها،مراحل إدارة احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املنعة 
ــذوإذ ت”   ــاأخـ ــكال   يف اعتبارهـ ــه وأشـ ــع التـــضرر  خمتلـــف أوجـ ــمجيـ ، اندبلـ

ــة ســيما  وال ــدان األقــل منع ــشديدة كــالزالزل و مــن األخطــار  ، البل ــة ال ــوأالطبيعي ج ام
البالغــة الــشدة والثــورات الربكانيــة والظــواهر اجلويــة واالهنيــاالت األرضــية سونامي التــ

ــر و  ــات احلـ ــاالت كموجـ ــشديد وا حـ ــاف الـ ــاهر اجلفـ ــضانات والعواصـــف وظـ  يتلفيـ
  ،ا عاملياتأثرياللتني حتدثان النينيا /النينيو

ــة ل  هــا أيــضااعتباريف وإذ تأخــذ ”   ألخطــار وجــوب املعاجلــة املنــسقة والفعال
احلـد مـن هـذه       و  هبا من كوارث طبيعية    رنتقي ومااألخطار اهليدرولوجية   و اجليولوجية
  والكوارث، األخطار

أن جيري، لدى وضع اخلطط والـربامج املتعلقـة         أمهية   وإذ تضع يف اعتبارها   ”  
 الكـوارث املتـصلة     ملخاطرالتصدي  بالقطاعات وكذلك يف حاالت ما بعد الكوارث،        

ثـــر ألبـــالظروف االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة املـــتغرية وباســـتخدام األراضـــي، و
   املناخ، وتغريوتقلب املناخاملياه  اجليولوجية والطقس وبالظواهرة نرقتاألخطار امل

أن خمـــاطر الكـــوارث أصـــبحت مـــشكلة متزايـــدة يف املنـــاطق  وإذ تالحـــظ ”    
  احلضرية حيث تتركز األخطار والسكان واألصول االقتصادية،

أن الوصول إىل أقل اجملتمعات منعة وأفقرها ال يزال ميثـل          وإذ تالحظ أيضا    ”    
 كـبري علـى مـستويات       حتديا أمام تنفيذ خطة عمل إطار هيوغو، ومـع أنـه أحـرز تقـدم              
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السياسات على األصعدة العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة، فـإن فوائـد ذلـك مل تظهـر بعـد               
  على األصعدة احمللية،

 أن آثار الكوارث الطبيعية تعوق بشدة اجلهود املبذولة مـن أجـل             وإذ تؤكد ”    
يـة لأللفيـة،    حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائ                  

  تشدد على أمهية احلد من أوجه قلة املنعة إزاء الكوارث الطبيعية، وإذ
ــة     وإذ تالحــظ ”     ــة للحــد مــن الكــوارث الطبيع ــة االســتراتيجية الدولي أن أمان

بــذلت جهــودا كــبرية يف تعزيــز ممارســاهتا يف جمــال اإلدارة ويف اســتعراض الطرائــق   قــد
  املالية اليت تتبعها، 

  ؛٦٣/٢١٧بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرارها ما حتيط عل  - ١”    
-٢٠٠٥ للفتـرة     بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو             ترحب  - ٢”    

، وتؤكــد احلاجــة إىل ، بنــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث ٢٠١٥
ــاج   ــادة إدم ــن خمــاطر الكــوارث   حلــدازي ــة   م ــر فعالي ــشكل أكث ــة   ب يف سياســات التنمي

والقــدرات مة وختطيطهــا وبرجمتــها؛ وإىل تطــوير وتعزيــز املؤســسات واآلليــات  املــستدا
مـن الـصعد اإلقليمـي والـوطين واحمللـي مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة                       على كل 
ج احلد من املخـاطر يف تنفيـذ بـرامج          ُهاج نُ ر؛ وإىل القيام على حنو منهجي بإد      األخطار

 ويف اخلطــط اإلمنائيــة الطويلــة منــهاايف التعــالتأهــب حلــاالت الطــوارئ والتــصدي هلــا و
ــك  ــا        ك األجــل، وذل ــا فيه ــاً، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــداف اإلمنائي ــق األه ــيلة لتحقي وس

  ؛األهداف اإلمنائية لأللفية
الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة             تشجع    - ٣”    

ــة األخــرى     ــة واملنظمــات الدولي ــات اإلقليمي ــة، واهليئ ــدويل   الدولي ــا االحتــاد ال ــا فيه ، مب
جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، وكــذلك اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك          
املنظمــات غــري احلكوميــة واملتطوعــون، والقطــاع اخلــاص، واألوســاط العلميــة، علــى    
مضاعفة اجلهود من أجل دعم إطار عمل هيوغـو وتنفيـذه ومتابعتـه، وتؤكـد، يف هـذا         

صلة التعاون والتنسيق بني أصـحاب املـصلحة علـى مجيـع املـستويات              الصدد، أمهية موا  
  فيما يتعلق بالتصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛

ــم املتحــدة   هتيــب  - ٤”     ــة األم ــإ مبنظوم ــو   ادم ج أهــداف إطــار عمــل هيوغ
 يف استراتيجياهتا وبراجمها، مستفيدة يف ذلـك مـن آليـات التنـسيق     مراعاة تامة  ومراعاته
ــة عــن طريــق تلــك اآلليــات علــى أن تــضع وتنفــذ،     ومــساعدةة، القائمــ  البلــدان النامي



A/65/436/Add.3
 

6 10-67876 
 

، وتــدعو ، تــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارث  وعلــى وجــه الــسرعةحــسب االقتــضاء
  ؛إىل القيام بذلكالدولية اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات 

ــسلم  - ٥”     ــة مــسؤولة يف املقــام األول عــن    ت ــأن كــل دول ــ ب ــها ق حتقي تنميت
منــها محايــة ألغــراض  ،املــستدامة وعــن اختــاذ تــدابري فعالــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث

ــر        ــة مــن أث ــروات الوطني ــة اهلياكــل األساســية وغريهــا مــن الث ــاس يف إقليمهــا ومحاي الن
، وتؤكد أمهية التعـاون الـدويل    ومتابعته  تنفيذ إطار عمل هيوغو    يف ذلك الكوارث، مبا   

  الوطنية؛ عم تلك اجلهودوالشراكات الدولية لد
ــضا    - ٦”     ــسلم أي ــادة القــدرة علــى     ت ــأن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وزي ب

التكيف مع مجيع أنواع األخطار الطبيعية، مبا يتماشـى مـع إطـار عمـل هيوغـو، ميكـن                   
  أن يكون له تأثري مضاعف وأن ُيسرِّع حتقيق األهداف اإلمنائية؛

تكيـف مـع تغـري املنـاخ والتـدابري       بأمهيـة التنـسيق بـني ال   تسلم كـذلك    - ٧”    
املتصلة باحلد من خماطر الكـوارث، وتـدعو احلكومـات واملنظمـات الدوليـة املعنيـة إىل                 
إدماج هذه االعتبارات إدماجا شامال يف خطط وبرامج، منها اخلطط اإلمنائية وبـرامج             

دعو القضاء علـى الفقـر، ويف بـرامج العمـل الوطنيـة للتكيـف يف أقـل البلـدان منـوا، وتـ                      
  الصدد؛ اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا

باملبادرات الوطنية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت اضـطلعت        ترحب    - ٨”    
 مواصـلة إعـداد   ضـرورة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، وتكـرر تأكيـد       البلدان النامية   هبا

،  وتعزيزهـا  حلـد مـن املخـاطر     علـى ا  اآلليات اإلقليمية   مبادرات إقليمية وتطوير قدرات     
، وتطلـب إىل    ، وتشجع على استخدام مجيع األدوات املوجودة وتبادهلـا        وجدتحيثما  
اجلهود اليت تبذهلا الـدول   أن تدعم، ضمن نطاق والياهتا،        اإلقليمية  األمم املتحدة  جلان

  يف منظومة األمم املتحدة؛، بتنسيق وثيق مع الكيانات املنفذة األعضاء يف هذا الصدد
اإلنعاش، وهـو عبـارة عـن    املرفق العاملي للحد من الكوارث و  تشجع    - ٩”    

تابعــة لنظــام االســتراتيجية الــذي يــديره البنــك الــدويل، علــى أن يواصــل دعــم   شــراكة
  تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

بالــدورة الثالثــة التابعــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار   ترحــب  - ١٠”    
ــ ــن    الكـ ــرة مـ ــده يف جنيـــف يف الفتـ ــرر عقـ ــار١٣ إىل ٨وارث املقـ ــايو / أيـ ، ٢٠١١مـ

للدول األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني لتقييم التقدم احملـرز          باعتبارها منتدى مهما  
هيوغــو، وتعزيــز الــوعي باحلــد مــن أخطــار الكــوارث، وتبــادل     يف تنفيــذ إطــار عمــل 

  اخلربات والتعلم من املمارسات اجليدة؛
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باجملتمع الدويل أن يـدعم املـشاركة النـشطة للبلـدان الناميـة يف              هتيب   - ١١”    
نظام االستراتيجية، وعملية استعراض منتصف املدة، والـدورة الثالثـة للمنتـدى العـاملي              

  للحد من أخطار الكوارث؛
منظومة األمم املتحدة علـى بـذل كـل جهـد ممكـن للتعجيـل               تشجع   - ١٢”    

 اليت تضطلع هبا للحـد مـن األخطـار وتعمـيم مراعاهتـا يف               بإجناز عملية اإلدماج الكامل   
مجيــع براجمهــا وأنــشطتها مــن أجــل كفالــة إســهامها يف إجنــاز إطــار عمــل هيوغــو ويف   

  لأللفية؛ حتقيق األهداف اإلمنائية
 للبلـــدان الـــيت قـــدمت دعمـــا ماليـــا ألنـــشطة تعـــرب عـــن تقـــديرها - ١٣”    

ــتراتيجية عــــن طريــــق التــــربع لــــصندوق األمــــم    ــد  االســ ــتئماين للحــ ــدة االســ املتحــ
  الكوارث؛ من

احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف واملنظمات الدوليـة       تشجع   - ١٤”    
واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين علـى       

  اتيجية؛االستثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستر
بأمهية عمل األمم املتحدة يف جمال احلد من خماطر الكـوارث           تعترف   - ١٥”    

والطلبات املتزايدة على أمانة االستراتيجية واحلاجة إىل توفري املزيـد مـن املـوارد الثابتـة                
وحسنة التوقيت واليت ميكن التنبؤ هبا لتنفيذ االسـتراتيجية، وتطلـب، يف هـذه الـصدد،                

 الـدعم   ٢٠١٣-٢٠١٢م أن يوفر مـن امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني              إىل األمني العا  
  الالزم لكفالة توافر موارد مالية ثابتة وميكن التنبؤ هبا لتشغيل أمانة االستراتيجية؛

الـدول األعـضاء     ، وتـشجع  نظـم اإلنـذار املبكـر     بأمهيـة   تعترف أيضا    - ١٦”    
 ، الكـوارث خمـاطر الوطنية للحد مـن  يف استراتيجياهتا وخططها  هذه النظم   جادمإعلى  

مجيع أصحاب املصلحة علـى تبـادل املمارسـات اجليـدة بـشأن اإلنـذار املبكـر                 وتشجع  
  ؛باستخدام آليات تبادل املعلومات يف إطار نظام االستراتيجية

علــى ضــرورة وضــع نظــام دويل لإلنــذار املبكــر للوقايــة مــن   تــشدد  - ١٧”    
 اخلـسائر االقتـصادية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك      الكوارث الطبيعية، من أجل احلـد مـن   

اخلــسائر يف األرواح البــشرية، وهتيــب بــاجملتمع الــدويل، يف هــذا الــصدد، أن يــسهم يف 
تقدمي املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات مـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـة                    

  ار عمل هيوغو؛املستندة إىل إطار العمل لآلليات الراهنة املشار إليها يف إط
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حتسني فهم وإدراك أسباب الكـوارث،      التشجيع على    ضرورة تؤكد - ١٨”    
 منـها نقـل     ،أمـور مجلـة    بناء وتعزيـز قـدرات التـصدي هلـا مـن خـالل               ضرورةوكذلك  

ــة    ــارف التقني ــادل اخلــربات واملع ــاطر     ،وتب ــن خم ــدريب للحــد م ــف والت ــرامج التثقي  وب
انــات واملعلومــات ذات الــصلة وتعزيــز احلــصول علــى البيتيــسري إمكانيــة  و،الكــوارث

، وتــشجيع مــشاركة اجملتمعــات احملليــة، وتوليهــا زمــام األمــر مــن   الترتيبــات املؤســسية
  خالل ُنُهج جمتمعية إلدارة خماطر الكوارث؛

مرحلــة يف  علــى ضــرورة أن يواصــل اجملتمــع الــدويل اهتمامــه تــشدد - ١٩”    
 والـتعمري واحلـد مـن       التأهيـل ليـات   بعد اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ وأن يـدعم عم           ما

طويلــة   وتكييــف بــرامجاملخــاطر يف األجلــني املتوســط والطويــل، وتؤكــد أمهيــة تنفيــذ 
التنمية املـستدامة وإدارة عمليـة احلـد مـن          حتقيق  بالقضاء على الفقر و   األجل ذات صلة    

ــة املعرضــة         ــدان النامي ــا، وخباصــة يف البل ــاطق عرضــة هل ــر املن خمــاطر الكــوارث يف أكث
  للكوارث الطبيعية؛

اجملتمع الدويل على أن يواصل، بوسـائل منـها التعـاون اإلمنـائي             حتث   - ٢٠”    
ــار الــضارة للكــوارث      ــة، استكــشاف طــرق ووســائل للحــد مــن اآلث واملــساعدة التقني
الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك اآلثــار الناشــئة عــن الظــواهر اجلويــة البالغــة الــشدة، وخباصــة يف  

 املنعـة، مبــا فيهــا أقـل البلــدان منــوا، ويف أفريقيـا، عــن طريــق تنفيــذ    البلـدان الناميــة قليلــة 
ــا    ــة للحــد مــن الكــوارث، مب ــشجع    االســتراتيجية الدولي فيهــا إطــار عمــل هيوغــو، وت

  الترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدولية على مواصلة عمله يف هذا الصدد؛
لعمـل الـيت   أمهية إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو وأولويات ا      تؤكد   - ٢١”    

ينبغي أن تأخذها يف االعتبار الدول واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسـسات املاليـة               
الدولية وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية يف هنجها املتعلق باحلد مـن خمـاطر الكـوارث             
وأن تنفــذها، حــسب االقتــضاء، وفقــا لظروفهــا وقــدراهتا الذاتيــة، واضــعة يف اعتبارهــا 

ألساسية للترويج لثقافة االتقاء يف جمال الكوارث الطبيعية، بوسائل منها تعبئـة            األمهية ا 
مــوارد كافيــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، واألمهيــة األساســية للعمــل علــى احلــد مــن  
خماطر الكوارث، مبا يف ذلك التأهب للكـوارث علـى الـصعيد احمللـي، واآلثـار الـضارة                  

ــة   ــود الراميــ ــة علــــى اجلهــ ــوارث الطبيعيــ ــة  للكــ ــة الوطنيــ  إىل تنفيــــذ اخلطــــط اإلمنائيــ
واالستراتيجيات الوطنية للحـد مـن الفقـر بغيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                    

  دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
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بأن احلد من أخطـار الكـوارث وزيـادة القـدرة علـى التكيـف               تسلم   - ٢٢”    
 يف ذلـك األخطـار اجليولوجيـة واهليدرولوجيـة يف     مع مجيع أنواع املخاطر الطبيعية، مبـا     

يتماشـى مـع إطـار عمـل هيوغـو، ميكـن أن يعـزز حتقيـق األهـداف                    البلدان الناميـة، مبـا    
اإلمنائية لأللفية، وأن حيد من قلـة املنعـة يف مواجهـة هـذه األخطـار، ومـن مث فهـو ميثـل            

  أولوية عليا بالنسبة للبلدان النامية؛
زايـد   إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة وت    قلقهـا تعرب عن بالغ   - ٢٣”    

التحديات اليت تطرحها اآلثار املترتبة على الكوارث الطبيعية، وكذلك أثر تغـري املنـاخ             
الذي تعرقل التقدم صوب التنمية املستدامة بالنسبة جلميـع البلـدان، وال سـيما البلـدان                

 البلـدان منـوا، وكـذلك البلـدان         النامية، وخباصـة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وأقـل            
  األخرى قليلة املنعة بصفة خاصة؛

ضــرورة تعزيــز اإلرادة الــسياسية مــن أجــل تعمــيم احلــد مــن    تؤكــد  - ٢٤”    
أخطار الكوارث كممارسة تتبع يف السياسات والـربامج يف القطـاع اإلنـساين وقطـاع               

  البيئة ويف وزارات التخطيط واملؤسسات املالية؛
أنه ينبغي إدماج عمليات تقييم املخـاطر يف بـرامج احلـد            ضا  تؤكد أي  - ٢٥”    

من خماطر الكوارث على الصعيدين الوطين واحمللـي مـن أجـل احلـد مـن قلـة املنعـة إزاء             
  األخطار الطبيعية؛

مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة  تــشجع  - ٢٦”    
و امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة           بتغري املناخ واألطـراف يف بروتوكـول كيوتـ        

املتعلقــة بــتغري املنــاخ علــى مواصــلة التــصدي لآلثــار الــضارة لــتغري املنــاخ، وخباصــة يف   
البلدان النامية قليلة املنعة بشكل خاص، وفقا ألحكام االتفاقية، وتشجع أيـضا الفريـق            

ر الــضارة الناشــئة عــن احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ علــى مواصــلة تقيــيم اآلثــا 
ــري ــة        تغ ــن الكــوارث الطبيعي ــصادية ونظــم احلــد م ــة واالقت ــنظم االجتماعي ــاخ يف ال املن
  البلدان النامية؛ يف

بإطالق محلة جعل املدن أكثـر تكيفـا للفتـرة        حتيط علما مع التقدير      - ٢٧”    
من أجل زيـادة قـدرة املـدن واملنـاطق احلـضرية علـى              ‘ مدينيت تستعد  ’٢٠١١-٢٠١٠

كيف، عن طريق إذكاء الوعي لدى املواطنني واحلكومات احمللية خبيارات احلـد مـن              الت
ــاج       ــة إلدم ــني احلكومــات احمللي ــدعم ب ــسياسية وال ــة اإلرادة ال أخطــار الكــوارث وتعبئ
جوانب احلد من األخطار يف التخطيط اإلمنائي احلـصري ويف االسـتثمارات املهمـة يف                

  البىن التحتية؛
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ــاحلوارترحــب  - ٢٨”     ــشأن     ب ــة ب ــة العام  املواضــيعي غــري الرمســي يف اجلمعي
االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن أخطـــار الكــوارث املقــرر إجــراؤه يف نيويـــورك يف        

  ؛٢٠١١فرباير /شباط ٩
ــا   تطلـــب - ٢٩”     ــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـ إىل األمـــني العـ

لبنــد الفرعــي املعنــون   الــسادسة والــستني تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار، يف إطــار ا       
  .“‘التنمية املستدامة’يف إطار البند املعنون ‘ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث’

  
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٣٠، املعقـودة يف     ٣٢وكان معروضا على اللجنـة يف جلـستها           - ٣

متــه قد)  A/C.2/65/L.58(“ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث”مــشروع قــرار معنــون 
، بنـاء علـى مـشاورات غـري رمسيـة أجريـت بـشأن           )هنغاريـا (نائبة رئيسة اللجنـة، تـشيال فـورتز         

 .A/C.2/65/L.27مشروع القرار 

ــى         - ٤ ــة عل ــة الربناجمي ــة يف امليزاني ــار املترتب ــا باآلث ــة بيان ــسة ذاهتــا، تــال أمــني اللجن ويف اجلل
 .A/C.2/65/L.58مشروع القرار 

 أجــرت نائبــة الرئيــسة تــصويبا شــفويا علــى مــشروع القــرار   ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا،   - ٥
 . )A/C.2/65/SR.32الوثيقة  انظر(

 بـصيغته  A/C.2/65/L.58أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار   للجنة   ٣٢ويف اجللسة     - ٦
 ).مشروع القرار األول، ١٤نظر الفقرة ا (املصوبة شفويا

ــرار     - ٧ ــشروع القـ ــاد مـ ــة العتمـ ــرار   A/C.2/65/L.58ونتيجـ ــشروع القـ ــدمو مـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/65/L.27بسحبه . 

  
 A/C.2/65/L.54 و A/C.2/65/L.34مشروعا القرارين   -بـاء   

ــسة   - ٨ ــودة يف ٢٨يف اجلل ــاين ١٢، املعق ــشرين الث ــيمن، باســم    / ت ــل ال ــوفمرب، عــرض ممث ن
عنـون   والـصني، مـشروع قـرار م   ٧٧جمموعـة الــ    الدول األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف         

  :، فيما يلي نصه)  A/C.2/65/L.34 (  “ التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو”
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٧مرب  يـس د/ن األول وانكـ  ١٨ؤرخ  امل ٥٢/٢٠٠راراهتا  ـ إىل ق  إذ تشري ”    
ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـــ ــسم/ كـــ ــؤرخ ٥٤/٢٢٠  و١٩٩٨رب ـديـــ  املـــ

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧  و١٩٩٩ ديــسمرب/كــانون األول ٢٢
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 املـؤرخ   ٥٧/٢٥٥ و   ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٩٤  و ٢٠٠٠
ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠

 ٦٣/٢١٥ و ٢٠٠٦ديــــــسمرب /كــــــانون األول ٢٠ املــــــؤرخ ٦١/١٩٩ و ٢٠٠٤
ــانون األول١٩ املـــــؤرخ ــرار، ٢٠٠٨مرب ديـــــس/ كـــ ادي ـــ اجمللـــــس االقتـــــصاتوقـــ
 املـؤرخ   ١٩٩٩/٦٣  و ١٩٩٩يوليه  /وزـــــمت ٢٨مؤرخ  ـــ ال ١٩٩٩/٤٦اعي  ـتمـواالج
  ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣  و١٩٩٩يوليه /متوز ٣٠

ــؤدي إىل      وإذ تالحــظ”     ــا ميكــن أن ت ــررا وأهن ــا متك ــو طابع ــاهرة النيني  أن لظ
  اق قد تكون هلا آثارها اخلطرية على اجلنس البشري، أخطار طبيعية واسعة النط

ــة وضــع اســتراتيجيات علــى  وإذ تؤكــد مــن جديــد ”     د يالــصعكــل مــن  أمهي
 ا تتـسبب فيهـ  يت الـ درء األضـرار واإلقليمـي والـدويل ترمـي إىل    ودون اإلقليمـي    الوطين  

  ،اوإصالحه منها تخفيفال والنينيوالكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة 
 أن التطـورات التكنولوجيـة والتعـاون الـدويل قـد عـززا القــدرة        تالحـظ وإذ”    

على التنبؤ بظـاهرة النينيـو، وبالتـايل إمكانيـة اختـاذ إجـراءات وقائيـة للحـد مـن آثارهـا                      
  السلبية،

بأن املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالنينيو قد تطور ليصبح مركـزا           وإذ تقر   ”    
  ية واحلد من خماطر الكوارث املتصلة باملناخ، مرجعيا بشأن اخلدمات تغري املناخ

خطـة  إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة و       يف اعتبارها أخذوإذ ت ”    
ــة املــستدامة     ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي   ،)‘غ للتنفيــذجوهانــسربخطــة ’(تنفيــذ نت

  منها،) ط (٣٧سيما الفقرة  وال
: ٢٠١٥-٢٠٠٥مل هيوغو للفتـرة   وإطار ع إعالن هيوغووإذ تعيد تأكيد ”    

  بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث،
بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد           حتيط علما     - ١”    

يل للتخفيـف مـن     التعاون الـدو  ’املرفق الثالث بالتقرير املعنون     من الكوارث، وال سيما     
ــدا مــن اجلهــود مــن أجــل    ، وهتيــب بــاجمل‘أثــر ظــاهرة النينيــو  تمع الــدويل أن يبــذل مزي

  مساعدة البلدان املتضررة هبذه الظاهرة؛
املنظمـة العامليـة لألرصـاد       و ها حكومة إكـوادور   ت باجلهود اليت بذل   تقر  - ٢”    

 ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارثلالاجلويــة واألمانــة املــشتركة بــني الوكــاالت 
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ـــ  ــالنينيو والـــيت أفـــضت إىل إنـــشاء املركـــز ال  يف غواياكيـــل، دويل للبحـــوث املتعلقـــة بـ
  املركز؛ب لنهوض لدعمهاعلى مواصلة  تلك األطراف وتشجع ،إكوادور

 باألنـــشطة املـــضطلع هبـــا حـــىت اآلن لتعزيـــز املركـــز الـــدويل  ترحـــب  - ٣”    
ــا         ــا فيه ــة، مب ــاون مــع مراكــز الرصــد الدولي ــق التع ــالنينيو عــن طري ــة ب للبحــوث املتعلق

 االعتراف باملركز ودعمـه     نوغرافية الوطنية، وباجلهود املبذولة لزيادة    املؤسسات األوقيا 
القرار والسلطات احلكومية للحد من أثـر        ستحداث أدوات لصانعي     وال إقليميا ودوليا 
  ؛ظاهرة النينيو

باإلسهام الذي قدمه املركز الدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو يف            تنوه    - ٤”    
ــة ومجــع البيانــات واإلســهام يف إعــداد   جمــال حبــوث املنــاخ ودعــم الدر  اســات التطبيقي

  املستجدات الدورية بشأن ظاهرة النينيو، اليت تنسقها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ 
إىل أنه من بني االبتكارات اليت استحدثها مركز البحـوث          تنوه أيضا     - ٥”    

ة للبلـدان احلـساسة جتـاه       الدويل بشأن ظاهرة النينيو إنشاء قاعدة بيانات مناخية جديـد         
ــساحل الغــريب مــن أمريكــا       ــو الواقعــة علــى ال التذبــذب اجلنــويب املتــصل بظــاهرة النيني
اجلنوبية، وتـشجع علـى تقاسـم أفـضل املمارسـات مـع املراكـز املتعلقـة بـشؤون املنـاخ                     

  الواقعة يف املناطق األخرى املتأثرة بظاهرة النينيو؛ 
الــذي تقدمــه املنظمــة العامليــة لألرصــاد  بالــدعم الــتقين والعلمــي تقــر   - ٦”    

اجلوية إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة على الصعيد اإلقليمـي، وخباصـة قيامهـا              
النينيـا،  /بإنشاء آلية بتوافق اآلراء تتوخى إعداد املستجدات بشأن أحوال ظاهرة النينيـو  
ــا املركــ       ــا فيه ــاخ، مب ــيت تتلقــى مــسامهات مــن خمتلــف مراكــز شــؤون املن ــدويل وال ز ال

  للبحوث املتعلقة بالنينيو؛ 
، يف هذا الصدد، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على مواصـلة    تشجع  - ٧”    

  تعزيز التعاون وتبادل البيانات وكذلك املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛
ــب  - ٨”     ــهتي ــام  ب ــزة األمني الع ــم املتحــدة وصــناديق  وأجه ــا وبراجمهااألم  ه

 يف االستراتيجية الدوليـة     األجهزة والصناديق والربامج املشاركة   سيما   ، وال الصلة ذات
واجملتمع الدويل اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتـضاء، مواصـلة          للحد من الكوارث،    

أن يقــدم  اجملتمــع الــدويل إىل دويل للبحــوث املتعلقــة بــالنينيو، وتــدعو ركــز الــامل تعزيــز
كـذلك،  عـزز  أن يوهلـذا الغـرض،   التعـاون  وأن ميدَّ يد     اليةاملتقنية و العلمية و الساعدة  امل

  ؛النينيو لدراسة ظاهرة املخصصةاملراكز األخرى حسب االقتضاء، 
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التذبذب اجلنـويب ومواصـلة     / أمهية احلفاظ على نظام رصد النينيو      تربز  - ٩”    
البحــث يف الظــواهر اجلويــة البالغــة الــشدة وحتــسني مهــارات التنبــؤ ووضــع سياســات   

للحد من أثر ظاهرة النينيو وغريها من الظواهر اجلويـة البالغـة الـشدة، وتـشدد                مالئمة  
علــى احلاجــة إىل مواصــلة تطــوير وتعزيــز هــذه القــدرات املؤســسية يف مجيــع البلــدان،   

  سيما يف البلدان النامية؛ وال
يـدرج فرعـا يتعلـق بتنفيـذ هـذا القـرار يف             إىل األمني العام أن     تطلب   - ١٠”    

م إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـسابعة والـستني عـن تنفيـذ االسـتراتيجية               تقريره املقـد  
  .“الكوارث الدولية للحد من

  
نـوفمرب،  / تـشرين الثـاين    ٢٤، املعقـودة يف     ٣١وكان معروضا على اللجنـة يف جلـستها           - ٩

)  A/C.2/65/L.54(“ التعــاون الــدويل للتخفيــف مــن أثــر ظــاهرة النينيــو”مــشروع قــرار معنــون 
، بنـاء علـى مـشاورات غـري رمسيـة أجريـت       )هنغاريـا (قدمته نائبة رئيـسة اللجنـة، تـشيال فـورتز      

 .A/C.2/65/L.34بشأن مشروع القرار 

ويف اجللسة ذاهتـا، وبنـاء علـى مقتـرح مـن الرئيـسة، وافقـت اللجنـة علـى عـدم تطبيـق                          - ١٠
اختـاذ   واملـضي قـدما يف        مـن النظـام الـداخلي للجمعيـة العامـة          ١٢٠احلكم ذي الصلة من املادة      

 .A/C.2/65/L.54مشروع القرار إجراء بشأن 

بلغــت اللجنــة بأنــه ال تترتــب علــى مــشروع القــرار آثــار يف  ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا، أُ  - ١١
 .امليزانية الربناجمية

 A/C.2/65/L.54 أيــــــضا، اعتمــــــدت اللجنــــــة مــــــشروع القــــــرار ٣١ويف اجللــــــسة   - ١٢
 ).رار الثاين، مشروع الق١٤ الفقرة انظر(

ــرار     - ١٣ ــشروع القـ ــاد مـ ــة العتمـ ــرار   A/C.2/65/L.54ونتيجـ ــشروع القـ ــدمو مـ ــام مقـ ، قـ
A/C.2/65/L.34بسحبه .  
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  اللجنة الثانيةياتتوص  -ثالثا   
 :ني التاليين القراريتوصي اللجنة الثانية بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع  - ١٤
  

  مشروع القرار األول    
  ة للحد من الكوارثاالستراتيجية الدولي    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
، وإىل ٢٠٠٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٥٤٧إىل مقررهـــا إذ تـــشري   
ــا  ــؤرخ ٤٤/٢٣٦قراراهتـ ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ  ٤٩/٢٢، و ١٩٨٩ديـ ــف املـ  ألـ

، ١٩٩٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ باء املـؤرخ     ٤٩/٢٢ ، و ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول  ٢
 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٩، و ١٩٩٨ديـــسمرب / كـــانون األول١٥ املـــؤرخ ٥٣/١٨٥و 

، ٢٠٠١ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢١ املـــــــؤرخ ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديـــــــسمرب /األول
 املـؤرخني   ٥٨/٢١٥ و   ٥٨/٢١٤، و   ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٢٥٦ و

انون  كــــــ٢٢ املــــــؤرخني ٥٩/٢٣٣ و ٥٩/٢٣١ ، و٢٠٠٣ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٣
ــسمرب /األول ــؤرخني ٦٠/١٩٦  و٦٠/١٩٥، و ٢٠٠٤ديــ ــانون األول٢٢ املــ ــسمرب / كــ ديــ
ــؤرخني ٦١/٢٠٠ و ٦١/١٩٨ ، و٢٠٠٥ ــانون األول٢٠ املـــــــ ــسمرب / كـــــــ ، ٢٠٠٦ديـــــــ

 املـؤرخني   ٦٣/٢١٧ و   ٦٣/٢١٦ ، و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٢/١٩٢ و
؛ ٢٠٠٩ديـسمرب   /ن األول  كـانو  ٢١ املـؤرخ    ٦٤/٢٠٠ ، و ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩

 ١٩٩٩يوليـــه / متـــوز٣٠ املـــؤرخ ١٩٩٩/٦٣وإىل قـــراري اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي 
 بـاء   ٥٧/٢٧٠، وإذ تأخذ بعني االعتبـار قرارهـا         ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٥ و

رات  بشأن التنفيذ واملتابعة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمت    ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٣املؤرخ  
  الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي،

 وخطــة تنفيــذ )١(إعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامةوإذ تؤكــد مــن جديــد   
  ،)٢()“التنفيذيةخطة جوهانسربغ ”(نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة 

_________________ 
ــا،         )١(   ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
  .، املرفق١القرار 

  .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار   )٢(  
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-٢٠٠٥ وإطــار عمــل هيوغــو للفتــرة )٣(إعــالن هيوغــوضا وإذ تؤكــد مــن جديــد أيــ  
 اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي       )٤(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث      : ٢٠١٥

  املعين باحلد من الكوارث،
  ،)٥(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام وإذ تشري   
م الرفيـع املـستوى الـذي عقدتـه اجلمعيـة العامـة يف             إىل االجتمـاع العـا    وإذ تشري أيـضا       

  ،)٦(دورهتا اخلامسة والستني بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ونتائجه
 يف تـوفري التوجيـه يف جمـال الـسياسات     )٤(دور إطار عمل هيوغو وإذ تؤكد من جديد       

  ملتحدة،بشأن تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم ا
الـذي  “ تقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث               ”بــ   وإذ حتيط علما      

  ،)٧(٢٠٠٩مايو /أطلق يف املنامة يف أيار
 يوافــــق حلــــول الــــذكرى الــــسنوية العاشــــرة إلنــــشاء   ٢٠١٠أن عــــام وإذ تــــدرك   

غـو للفتـرة   االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، كما يوافق منتصف املدة إلطار عمـل هيو           
٢٠١٥-٢٠٠٥،  

ــالغ      ــة ونطاقهــا وتفــاقم    وإذ تعــرب عــن قلقهــا الب ــد عــدد الكــوارث الطبيعي إزاء تزاي
تأثريهــا يف الــسنوات األخــرية، ممــا أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة 

لعـامل،  واقتصادية وبيئية سـلبية طويلـة األمـد بالنـسبة للمجتمعـات القليلـة املنعـة يف مجيـع أحنـاء ا          
  األمر الذي يعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، وخباصة يف البلدان النامية،

ــالغ أيــضا      إزاء الــصعوبات املتزايــدة الــيت تواجههــا الــدول   وإذ تعــرب عــن قلقهــا الب
األعـــضاء ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة يف التـــصدي للكـــوارث والتأهـــب هلـــا نتيجـــة للتـــأثريات   

اهنة، مبـا يف ذلـك األزمـة االقتـصادية واملاليـة العامليـة وتغـري املنـاخ                  للتحديات العاملية الر   اجملتمعة
  الغذاء، وأزمة

_________________ 
  )٣(  A/CONF.206/6  وCorr.1، ١ الفصل األول، القرار.  
  .٢املرجع نفسه، القرار   )٤(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٥(  
  .٦٥/١انظر القرار   )٦(  
  .www.unisdr.orgمتاح على املوقع   )٧(  
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بالعالقة الواضـحة بـني التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر وتغـري املنـاخ          وإذ تسلم    
واحلد من خماطر الكـوارث والتـصدي للكـوارث واالنتعـاش مـن الكـوارث وبـضرورة مواصـلة                 

  ه اجملاالت،بذل اجلهود يف مجيع هذ
تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة احلاليـة      إىل مواصـلة   املاسـة   باحلاجـة  أيـضا وإذ تـسلم   

واالنتفاع هبا من أجل بناء القدرة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة                   
 حيـث   حصول البلدان النامية على التكنولوجيات املالئمة واملتطورة والسليمة بيئيا والفعالة من          

التكلفــة والــسهلة االســتخدام مــن أجــل التوصــل إىل حلــول أمشــل للحــد مــن خمــاطر الكــوارث  
  ،وتعزيز فعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان على التصدي ملخاطر الكوارث

 لألنـشطة االجتماعيـة واالقتـصادية،        باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم      كذلك وإذ تسلم   
تمعات إزاء الكوارث الطبيعية وإىل التـصدي لتلـك األنـشطة،           اليت تؤدي إىل تفاقم قلة منعة اجمل      

وإىل بناء قدرات السلطات احمللية واجملتمعات احمللية على تعزيز منعتها إزاء الكـوارث ومواصـلة       
  حتسني تلك القدرات،

باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لعوامل اخلطر الكامنـة، كمـا حـددها إطـار               وإذ تسلم     
ا العوامل االجتماعية واالقتصادية، اليت تزيد مـن قلـة منعـة اجملتمعـات إزاء               عمل هيوغو، مبا فيه   
ــة و التــصدي علــى قــدرة الإىل بنــاء ومواصــلة تعزيــز  ومعاجلــة تلــك العوامــل،  األخطــار الطبيعي

 املقترنـة   األخطـار مواجهــة   القـدرة علـى     زيـادة   إىل   و  علـى مجيـع املـستويات،       الكـوارث  ملخاطر
النمـو االقتـصادي    علـى   لكـوارث   الـذي حتدثـه ا     بـاألثر الـسليب      يـضا أبالكوارث، مع االعتـراف     

  ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان النامية، وخباصةوالتنمية املستدامة
باحلاجة إىل إدماج منظـور جنـساين يف تـصميم وتنفيـذ مجيـع مراحـل                وإذ تسلم أيضا      

  عة إزاءها،إدارة احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املن
البلـدان  سـيما   ، والاندبلـ مجيـع ال تـضرر   خمتلف أوجه وأشكال  يف اعتبارهاأخذوإذ ت  

واالهنيـاالت األرضـية    سونامي  التـ ج  اموأالطبيعية الشديدة كالزالزل و   من األخطار   ،  األقل منعة 
اجلفـاف الـشديد    حـاالت   كموجـات احلـر و    البالغة الـشدة    والثورات الربكانية والظواهر اجلوية     

  ،ة عاملياتتأثرياليت حتدث  ،النينيا/ النينيويتالفيضانات والعواصف وظاهرو
ــضا اعتباريف وإذ تأخــذ   ــا أي ــة ل   ه ــسقة والفعال ــواطن ألخطــار وجــوب املعاجلــة املن وم
  هبا من كوارث طبيعيـة     رنتقي ماواجلوية اهليدرولوجية والقدرة على حتمل       اجليولوجيةالضعف  

  ،لضعفومواطن ا احلد من هذه األخطارو
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ــا   ــضع يف اعتبارهـ ــة  وإذ تـ ــة    أمهيـ ــربامج املتعلقـ ــط والـ ــع اخلطـ ــدى وضـ ــري، لـ أن جيـ
 الكــوارث املتـــصلة  ملخـــاطرالتــصدي  بالقطاعــات وكــذلك يف حـــاالت مــا بعـــد الكــوارث،     

ــتغرية وباســتخدام األراضــي، و      ــة امل ــصادية والبيئي ــة واالقت ــالظروف االجتماعي ــار  ألب ــر األخط ث
   املناخ،وتقلب املناخ وتغرياملياه والطقس و اجليولوجية بالظواهرة نرقتامل

أن خماطر الكوارث أصبحت مـشكلة متزايـدة احلـدة يف املنـاطق احلـضرية               وإذ تالحظ     
  حيث تتركز األخطار والسكان واألصول االقتصادية،

أن الوصــول إىل أقــل اجملتمعــات منعــة وأفقرهــا ال يــزال ميثــل حتــديا وإذ تالحــظ أيــضا   
ة عمـل إطـار هيوغـو، وأنـه بـالرغم مـن إحـراز تقـدم كـبري علـى مـستوى                       كبريا أمام تنفيذ خط   

ــى         ــد عل ــر بع ــك مل تظه ــد ذل ــإن فوائ ــوطين، ف ــاملي واإلقليمــي وال ــصعد الع ــى ال ــسياسات عل ال
  احمللي، الصعيد

 أن آثـار الكـوارث الطبيعيـة تعـوق بـشدة اجلهـود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق                      وإذ تؤكد   
وليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ تـشدد علـى                  األهداف اإلمنائية املتفق عليها د    

  أمهية احلد من مواطن الضعف إزاء الكوارث الطبيعية،
بأمهية الدور الذي يضطلع به املمثل اخلـاص لألمـني العـام            وإذ حتيط علما مع التقدير        

ــذ إطــار عمــل هيوغــو   ــة، يف حتــسني نظــام االســتراتيجية، وتع   )٤(لتنفي ــا للوالي ــدور  ، وفق ــز ال زي
  القيادي الرفيع املستوى على نطاق املنظومة، وتنسيق احلد من أخطار الكوارث، 

 ٦٣/٢١٧بتقريــــري األمــــني العــــام عــــن تنفيــــذ قراريهــــا      حتــــيط علمــــا    - ١  
  ؛)٨(٦٤/٢٠٠ و

، وتؤكــد احلاجــة إىل )٤( بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو  ترحــب  - ٢  
ــادة  ــاج فعاليــة زي ــن خمــا  حلــداإدم ــوارثم ــة املــستدامة وختطيطهــا     طر الك يف سياســات التنمي
مـن الـصعد اإلقليمـي       والقـدرات علـى كـل      وإىل تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليـات        ،وبرجمتها

 وإىل القيـام علـى حنـو منـهجي          والوطين واحمللي من أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة األخطـار،              
التعـايف  أهب حلاالت الطوارئ والتـصدي هلـا و  ج احلد من املخاطر يف تنفيذ برامج الت    ُهاج نُ ربإد

وســيلة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق ك  ويف اخلطــط اإلمنائيــة الطويلــة األجــل، وذلــكمنــها
  ؛عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

الدول األعضاء، ومنظومة األمم املتحدة، واملؤسسات املاليـة الدوليـة،          تشجع    - ٣  
ت اإلقليميــة، واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا فيهــا االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب واهليئــا

_________________ 
  )٨(  A/64/280 و A65/388.  
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األمحـــر واهلـــالل األمحـــر، وكـــذلك اجملتمـــع املـــدين، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات غـــري احلكوميـــة    
واملتطوعون، والقطاع اخلاص، واألوساط العلمية، على مضاعفة اجلهـود مـن أجـل دعـم إطـار          

ابعتـه، وتؤكـد يف هـذا الـصدد أمهيـة مواصـلة التعـاون والتنـسيق بـني                   عمل هيوغـو وتنفيـذه ومت     
  أصحاب املصلحة على مجيع املستويات فيما يتعلق بالتصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛

 ومراعاتــهج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو  ادمــإ مبنظومــة األمــم املتحــدة  هتيــب  - ٤  
 ومـساعدة دة يف ذلك من آليات التنسيق القائمة،         يف استراتيجياهتا وبراجمها، مستفي    مراعاة تامة 

 وعلــى وجــه البلـدان الناميــة عـن طريــق تلـك اآلليــات علـى أن تــضع وتنفـذ، حــسب االقتـضاء      
ــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارث  الــسرعة ــدعو ، ت ــة واملنظمــات   ، وت ــة الدولي املؤســسات املالي

  ؛إىل القيام بذلكالدولية اإلقليمية و
تنميتــها املــستدامة حتقيــق  مــسؤولة يف املقــام األول عــن  بــأن كــل دولــةتــسلم  - ٥  

منــها محايــة النــاس يف إقليمهــا ألغــراض  ،وعــن اختــاذ تــدابري فعالــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث 
 تنفيـذ  يف ذلـك ومحاية اهلياكل األساسـية وغريهـا مـن الثـروات الوطنيـة مـن أثـر الكـوارث، مبـا           

اون الــدويل والــشراكات الدوليــة لــدعم تلــك ، وتؤكــد أمهيــة التعــ ومتابعتــهإطــار عمــل هيوغــو
  الوطنية؛ اجلهود

 بأمهيـة التنـسيق بـني التكيـف مـع تغـري املنـاخ والتـدابري املتـصلة          تـسلم كـذلك    - ٦  
باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وتــدعو احلكومــات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل إدمــاج هــذه     

 اإلمنائية وبرامج القـضاء علـى الفقـر،      االعتبارات إدماجا شامال يف خطط وبرامج، منها اخلطط       
ويف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منوا، وتدعو اجملتمـع الـدويل إىل                 

  الصدد؛ دعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا
الـدول   باملبادرات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليميـة الـيت تـضطلع هبـا           ترحب    - ٧  

 مواصـلة  ضـرورة للحد من خمـاطر الكـوارث، وتكـرر تأكيـد     األعضاء، وخباصة البلدان النامية،     
،  وتعزيزهـا  لحـد مـن املخـاطر     لاآلليـات اإلقليميـة     أو  قـدرات   الإعداد مبادرات إقليميـة وتطـوير       

 لجــان، وتطلــب إىل ال اســتخدام مجيــع األدوات املوجــودة وتبادهلــا يع، وتــشجوجــدتحيثمــا 
، اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء يف هـذا الـصدد         أن تدعم، ضمن نطاق والياهتا،       ةاإلقليمي

  بتنسيق وثيق مع الكيانات املنفذة يف منظومة األمم املتحدة؛
اإلنعـــاش، وهـــو عبـــارة عـــن املرفـــق العـــاملي للحـــد مـــن الكـــوارث وتــشجع    - ٨  
ى أن يواصـل دعـم تنفيـذ إطـار          تابعة لنظام االستراتيجية الذي يديره البنك الـدويل، علـ          شراكة

  عمل هيوغو؛
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بالــدورة الثالثــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث املقــرر ترحــب   - ٩  
للـدول   ، اليت سـتكون حمفـال مهمـا      ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إىل   ٨عقدها يف جنيف يف الفترة من       

هيوغـو، وتعزيـز     لاألعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـ           
  الوعي باحلد من أخطار الكوارث، وتبادل اخلربات والتعلم من املمارسات اجليدة؛

 بأمهية إدماج منظور جنساين ومتكني وإشـراك املـرأة يف تـصميم وتنفيـذ               تسلم  - ١٠  
مجيع مراحـل إدارة الكـوارث، وكـذلك يف اسـتراتيجيات وبـرامج احلـد مـن املخـاطر وتـشجع                     

  ية على مواصلة تعزيز النهوض بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة؛ أمانة االستراتيج
اجملتمــع الــدويل علــى دعــم املــشاركة النــشطة للبلــدان الناميــة يف نظــام تــشجع   - ١١  

االســتراتيجية، وعمليــة اســتعراض منتــصف املــدة، والــدورة الثالثــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن  
  أخطار الكوارث؛

منظومــة األمــم املتحــدة علــى بــذل كــل جهــد ممكــن للتعجيــل بإجنــاز  تــشجع   - ١٢  
اإلدماج الكامل للحد من األخطار وتعميم مراعاته يف مجيع براجمها وأنشطتها من أجـل كفالـة     

  لأللفية؛ إسهامها يف إجناز إطار عمل هيوغو ويف حتقيق األهداف اإلمنائية
ليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن       للبلدان اليت قدمت دعما ما     تعرب عن تقديرها    - ١٣  

  الكوارث؛ طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من
احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوليـــة      تـــشجع   - ١٤  

واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على االسـتثمار            
  جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛بانتظام يف 

ــرف   - ١٥   ــوارث،        تعت ــاطر الك ــن خم ــال احلــد م ــم املتحــدة يف جم ــل األم ــة عم بأمهي
والطلبات املتزايدة على أمانة االسـتراتيجية، واحلاجـة إىل تـوفري املزيـد مـن املـوارد الثابتـة والـيت                     

يذ االستراتيجية؛ وتطلب إىل األمني العام يف هـذا الـصدد    ميكن التنبؤ هبا يف الوقت املناسب لتنف      
أن ينظر يف أفضل السبل لدعم تنفيذ استراتيجية احلد من الكوارث الطبيعية، مـع مراعـاة أمهيـة                  
الدور الذي تضطلع به أمانـة االسـتراتيجية مـن أجـل كفالـة تـوافر مـوارد كافيـة لتـشغيل أمانـة                        

  االستراتيجية؛
 اإلنذار املبكر بوصفها تـشكل عنـصرا مـن عناصـر احلـد مـن                 أمهية نظم  تؤكد  - ١٦  

خماطر الكوارث على حنو فعـال، علـى الـصعد احمللـي والـوطين واإلقليمـي، مـن أجـل احلـد مـن                        
اخلسائر االقتصادية واالجتماعية، مبـا يف ذلـك اخلـسائر يف األرواح البـشرية، ويف هـذا الـصدد،          

 اسـتراتيجياهتا وخططهـا الوطنيـة للحـد مـن           تشجع الدول األعضاء على إدمـاج هـذه الـنظم يف          
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خماطر الكوارث، وتشجع أيضا اجلهات املاحنة واجملتمع الدويل على تعزيـز التعـاون الـدويل مـن                 
ــل          ــة، ونق ــساعدات تقني ــدمي م ــق تق ــضاء، عــن طري ــادرات، حــسب االقت ــم تلــك املب أجــل دع

  بية؛ التكنولوجيا بشروط متفق عليها، وبناء القدرات وتنفيذ برامج تدري
فهـــم وإدراك أســـباب الكـــوارث، وكـــذلك تـــشجيع زيـــادة  ضـــرورة تؤكـــد  - ١٧  
 منـها نقـل وتبـادل اخلـربات         ،أمـور مجلـة    بنـاء وتعزيـز قـدرات التـصدي هلـا مـن خـالل                ضرورة

تيــسري إمكانيــة  و، وبــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث ،واملعــارف التقنيــة
، وتـــشجيع  وتعزيـــز الترتيبـــات املؤســـسية،ذات الـــصلةاحلـــصول علـــى البيانـــات واملعلومـــات 

  مشاركة اجملتمعات احمللية وتوليها زمام األمر من خالل ُنُهج جمتمعية إلدارة خماطر الكوارث؛
مرحلــة مــا بعــد يف  علــى ضــرورة أن يواصــل اجملتمــع الــدويل اهتمامــه  تــشدد  - ١٨  

ــات     ــدعم عملي ــة يف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــلاإلغاث ــتعالتأهي ــن املخــاطر يف    وال مري واحلــد م
ــذ   ــة تنفي ــل، وتؤكــد أمهي ــرامجاألجلــني املتوســط والطوي ــة األجــل ذات صــلة    وتكييــف ب طويل

التنمية املستدامة وإدارة عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف أكثـر                حتقيق  بالقضاء على الفقر و   
  املناطق عرضة هلا، وخباصة يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛

اجملتمع الدويل على أن يواصل، بوسائل منها التعاون اإلمنائي واملـساعدة           حتث    - ١٩  
التقنية، استكـشاف طـرق ووسـائل للحـد مـن اآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك                
اآلثار النامجة عن الظواهر اجلوية املتطرفة، وخباصة يف البلدان الناميـة قليلـة املنعـة، مبـا فيهـا أقـل                    

الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، مبـا يف          لدان منـوا، ويف أفريقيـا، عـن طريـق تنفيـذ االسـتراتيجية             الب
، وتــشجع الترتيــب املؤســسي لالســتراتيجية  ٢٠١٥-٢٠٠٥ذلــك إطــار عمــل هيوغــو للفتــرة  
  على مواصلة عمله يف هذا الصدد؛

غـي   وإطار عمل هيوغو وأولويات العمـل الـيت ينب  )٣(أمهية إعالن هيوغوتؤكد    - ٢٠  
أن تأخذها يف االعتبار الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات املاليـة الدوليـة وغريهـا      
من اجلهات الفاعلة املعنية، يف هنجها املتعلـق باحلـد مـن خمـاطر الكـوارث وأن تنفـذها، حـسب                     

ويج لثقافـة  االقتضاء، وفقا لظروفها وقدراهتا الذاتية، واضعة يف اعتبارهـا األمهيـة األساسـية للتـر       
االتقاء يف جمال الكوارث الطبيعية، بوسائل منها تعبئة موارد كافية للحد من خماطر الكـوارث،               
واألمهية األساسية للعمل على احلد من خماطر الكـوارث، مبـا يف ذلـك التأهـب للكـوارث علـى            

خلطـط اإلمنائيـة   الصعيد احمللي، واآلثار الضارة للكوارث الطبيعية على اجلهود الرامية إىل تنفيذ ا   
الوطنية واالسـتراتيجيات الوطنيـة للحـد مـن الفقـر بغيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                  

  دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
بأن احلد من أخطار الكوارث وزيـادة القـدرة علـى التكيـف مـع مجيـع                 تسلم    - ٢١  

ر اجليولوجيــة واجلويــة اهليدرولوجيــة يف البلــدان أنــواع املخــاطر الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك األخطــا 
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يتماشى مـع إطـار عمـل هيوغـو، ميكـن أن يعـزز حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                       النامية، مبا 
  وأن تعزيز املنعة يف مواجهة هذه األخطار ميثل بالتايل أولوية عالية بالنسبة للبلدان النامية؛

زايـد التحـديات    طاق الكوارث الطبيعية وت    إزاء عدد ون   تعرب عن بالغ قلقها     - ٢٢  
اليت تطرحها اآلثار املترتبة على الكوارث الطبيعية، وكذلك أثر تغـري املنـاخ، ممـا يعرقـل التقـدم                   
صــوب التنميــة املــستدامة بالنــسبة جلميــع البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، وخباصــة الــدول    

بلــدان الناميــة غــري الــساحلية، وكــذلك البلــدان  اجلزريــة الــصغرية الناميــة وأقــل البلــدان منــوا وال 
  األخرى قليلة املنعة بصفة خاصة؛

ضــرورة تعزيــز تعمــيم احلــد مــن أخطــار الكــوارث يف االســتراتيجيات  تؤكــد   - ٢٣  
اإلمنائية الوطنية، وكممارسة تتبع يف الـسياسات والـربامج يف القطـاع اإلنـساين وقطـاع البيئـة،                  

   املالية، وغريها من اهليئات ذات الصلة؛ويف وزارات التخطيط واملؤسسات
أنــه ينبغــي إدمــاج عمليــات تقيــيم املخــاطر يف بــرامج احلــد مــن خمــاطر  تؤكــد   - ٢٤  

  الكوارث على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل تعزيز املنعة إزاء األخطار الطبيعية؛
 بـتغري املنـاخ     مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة املتعلقـة         تشجع    - ٢٥  

واألطراف يف بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخ                      
علــى مواصــلة التــصدي لآلثــار الــضارة لــتغري املنــاخ، وخباصــة يف البلــدان الناميــة القليلــة املنعــة    

ملعــين بــتغري بــشكل خــاص، وفقــا ألحكــام االتفاقيــة، وتــشجع أيــضا الفريــق احلكــومي الــدويل ا
ــة         ــنظم االجتماعي ــى ال ــاخ عل ــضارة الناشــئة عــن تغــري املن ــار ال ــيم اآلث ــى مواصــلة تقي ــاخ عل املن

  واالقتصادية ونظم احلد من الكوارث الطبيعية يف البلدان النامية؛
-٢٠١٠بإطالق محلة جعل املدن أكثر تكيفا للفتـرة         حتيط علما مع التقدير       - ٢٦  
يـادة قـدرة املـدن واملنـاطق احلـضرية علـى التكيـف، عـن                مـن أجـل ز    “ مدينيت تستعد ” ٢٠١١

طريـق إذكــاء الــوعي لــدى املــواطنني واحلكومــات احملليــة خبيــارات احلــد مــن أخطــار الكــوارث  
وعن طريق تعبئة االلتـزام الـسياسي والـدعم بـني احلكومـات احملليـة إلدمـاج جوانـب احلـد مـن                       

  ات املهمة يف البىن التحتية؛األخطار يف التخطيط اإلمنائي احلضري ويف االستثمار
ــة العامــة بــشأن احلــد مــن     ترحــب   - ٢٧   بــاحلوار املواضــيعي غــري الرمســي يف اجلمعي

  ؛٢٠١١فرباير / شباط٩أخطار الكوارث املقرر إجراؤه يف نيويورك يف 
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسادسة  تطلـــب  - ٢٨  

ذ هـذا القـرار يتـضمن توصـياته بـشأن اسـتعراض منتـصف املـدة إلطـار                   والستني تقريرا عن تنفي   
يف “ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         ”عمل هيوغو، يف إطار البنـد الفرعـي املعنـون           

  .“التنمية املستدامة”إطار البند املعنون 
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  مشروع القرار الثاين    
 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو    

  
  ،جلمعية العامةإن ا  
ــشري   ــإذ تـــ ــ ٥٢/٢٠٠راراهتا ـ إىل قـــ ــ ١٨ؤرخ املـــ ــسد/ن األولوانكـــ  ١٩٩٧مرب يـــ

كـــانون  ٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢٢٠  و١٩٩٨رب ـديـــسم/ كـــانون األول١٥ املـــؤرخ ٥٣/١٨٥ و
 ٥٦/١٩٤  و٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧  و١٩٩٩ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢١امل ــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٥٥ و ٢٠٠١دي دي
 املــــــؤرخ ٦١/١٩٩ و ٢٠٠٤ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٢ املـــــؤرخ  ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٢

، ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٣/٢١٥ و ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول ٢٠
 ١٩٩٩يوليـه   /وزــــــ مت ٢٨ؤرخ  ـــٍــ  امل ١٩٩٩/٤٦اعي  ـتمـ ـادي واالج ـــ اجمللس االقتـص   اتوقرار

  ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣  و١٩٩٩يوليه /متوز ٣٠ املؤرخ ١٩٩٩/٦٣ و
 أن لظاهرة النينيو طابعا متكـررا وأهنـا ميكـن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـة       وإذ تالحظ   

  واسعة النطاق قد تكون هلا آثارها اخلطرية على اجلنس البشري،
ودون د الـوطين    يالـصع  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  

  ،اوإصالحه منها تخفيفال والنينيوعن ظاهرة 
 أن التطورات التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ          وإذ تالحظ   

  نية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،بظاهرة النينيو، وبالتايل إمكا
تنفيــذ خطــة  و)١(إعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامة  يف اعتبارهــاأخــذوإذ ت  

ســيما   وال ،)٢()‘‘غ للتنفيــذجوهانــسربخطــة ’’(نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة   
  منها،) ط (٣٧الفقرة 

  
  

_________________ 
 ‐أغـــسطس / آب٢٦مؤمتــــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامـة، جوهانـــسـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،         تقريـــر  )١(  

ــولأي ٤ ــع    (٢٠٠٢ســبتمرب /ل ــم املبي ــشـورات األمــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1من ، الفــصل األول، ) والت
 .، املرفق١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار   )٢(  
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بنـاء   :٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة          )٣(وغـو  إعـالن هي   وإذ تعيد تأكيد    
  ،)٤(قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث

بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد حتـــيط علمـــا   - ١  
التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن أثـر      ’’، وال سيما املرفق الثالث بالتقرير املعنـون       )٥(الكوارث من

، وهتيب باجملتمع الدويل أن يبذل مزيدا مـن اجلهـود مـن أجـل مـساعدة البلـدان                   ‘‘نينيوظاهرة ال 
  املتضررة هبذه الظاهرة؛

املنظمـة العامليـة    وحكومـة إسـبانيا و  ها حكومـة إكـوادور    ت باجلهود اليت بذل   تقر  - ٢  
 رثسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوا      لاللألرصاد اجلويـة واألمانـة املـشتركة بـني الوكـاالت            

 تلـك األطـراف   وتـشجع  ، يف غواياكيل، إكـوادور لدعم املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالنينيو  
  املركز؛ب تلك اإلسهامات من أجل النهوضعلى مواصلة وغريها من أعضاء اجملتمع الدويل 

ــدويل للبحــوث       ترحــب  - ٣   ــز املركــز ال ــا حــىت اآلن لتعزي ــضطلع هب ــشطة امل  باألن
ــن ط   ــالنينيو عـ ــة بـ ــسات       املتعلقـ ــا املؤسـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــد الدوليـ ــز الرصـ ــع مراكـ ــاون مـ ــق التعـ ريـ

  االعتــراف بــاملركز ودعمــه إقليميــا ودوليــا األوقيانوغرافيــة الوطنيــة، وبــاجلهود املبذولــة لزيــادة 
  ؛القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو ستحداث أدوات لصانعي وال

لـدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو بوصـفه          باإلسـهام الـذي يقدمـه املركـز ا        تنوه    - ٤  
مركزاً مرجعياً يف ميدان اخلدمات املناخية وأنشطة احلد مـن خمـاطر الكـوارث املتـصلة باملنـاخ،                  
وكذلك يف جمال حبوث املناخ، وذلك بطرق منها إنشاء قاعدة بيانات مناخيـة جديـدة للبلـدان        

، وتشجع على تقاسـم أفـضل املمارسـات         احلساسة جتاه التذبذب اجلنويب املتصل بظاهرة النينيو      
  مع املراكز املتعلقة بشؤون املناخ الواقعة يف املناطق األخرى املتأثرة بظاهرة النينيو؛

ــة     تقــر   - ٥   ــة لألرصــاد اجلوي ــتقين والعلمــي الــذي تقدمــه املنظمــة العاملي ــدعم ال بال
ها آليـة إلعـداد     إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة علـى الـصعيد اإلقليمـي، وخباصـة وضـع              

النينيا، تعمـل علـى أسـاس توافـق اآلراء          /بيانات بآخر املستجدات املتعلقة بأحوال ظاهرة النينيو      
وتتلقـــى مـــسامهات مـــن خمتلـــف مراكـــز شـــؤون املنـــاخ، مبـــا فيهـــا املركـــز الـــدويل للبحـــوث   

  بالنينيو؛ املتعلقة

_________________ 
  )٣(  A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار   )٤(  
  )٥(  A/65/388. 
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مواصـلة تعزيـز   ، يف هذا الصدد، املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة علـى       تشجع  - ٦  
  التعاون وتبادل البيانات واملعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛

ــهتيــب  - ٧   ــزة األمني العــام  ب ــا وبراجمهااألمــم املتحــدة وصــناديق  وأجه ، املعنيــة ه
 يف االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث،      األجهزة والصناديق والربامج املشاركة   سيما   وال

دويل للبحـوث   ركـز الـ   امل ابري الالزمة، حسب االقتضاء، ملواصلة تعزيز     واجملتمع الدويل اختاذ التد   
وأن ميدَّ يـد  الية  املتقنية و العلمية و الساعدة  أن يقدم امل   اجملتمع الدويل إىل     املتعلقة بالنينيو، وتدعو  

 لدراسـة  املخصـصة املراكـز األخـرى     كذلك، حسب االقتضاء،    عزز  أن ي وهلذا الغرض،   التعاون  
  ؛النينيوظاهرة 

 أمهية احلفاظ علـى نظـام رصـد التذبـذب اجلنـويب املتـصل بظـاهرة النينيـو                   تربز  - ٨  
ومواصلة البحـث يف الظـواهر اجلويـة البالغـة الـشدة وحتـسني مهـارات التنبـؤ ووضـع سياسـات                     
مالئمة للحد من أثـر ظـاهرة النينيـو وغريهـا مـن الظـواهر اجلويـة البالغـة الـشدة، وتـشدد علـى                         

طــوير وتعزيــز هــذه القــدرات املؤســسية يف مجيــع البلــدان، وال ســـيما        احلاجــة إىل مواصــلة ت  
  النامية؛ البلدان

يــدرج فرعــا يتعلــق بتنفيــذ هــذا القــرار يف تقريــره إىل األمــني العــام أن تطلــب   - ٩  
ــة       ــتراتيجية الدوليـ ــذ االسـ ــن تنفيـ ــستني عـ ــسابعة والـ ــا الـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ املقـ

  .الكوارث من للحد
  


