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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/468/Add.3(على تقرير اللجنة الثانية  بناء[
  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  - ٦٩/٢١٩
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٩كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٢٢املـــــؤرخ  ٥٤/٢١٩إىل قراراهتـــــا  إذ تشـــــري  
ــؤرخ ٥٦/١٩٥ و ــمرب   ٢١ املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٠/١٩٥ و ٢٠٠١كـ ــانون  ٢٢املـ كـ

 ٦٥/١٥٧ و ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢١املــؤرخ  ٦٤/٢٠٠ و ٢٠٠٥األول/ديســمرب 
ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٦/١٩٩ و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل كــانون األول/ديســمرب   ٢٢امل
رخ املــــــؤ ٦٨/٢١١ و ٢٠١٢كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢١املـــــؤرخ   ٦٧/٢٠٩ و ٢٠١١

، وإذ تضــع يف اعتبارهــا مجيــع القــرارات األخــرى املتخــذة  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٢٠
    هذا الصدد،  يف

الوثيقــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر األمــم املتحـــدة للتنميــة املســـتدامة املعنونـــة     وإذ تعيــد تأكيـــد   
  القرارات املتصلة باحلد من أخطار الكوارث، ال سيما، و)١(“املستقبل الذي نصبو إليه”

ــة   وإذ تشــري   ــة والتنمي ــو بشــأن البيئ ، )٣(٢١، وجــدول أعمــال القــرن  )٢(إىل إعــالن ري
ــذ جــدول أعمــال القــرن     ــامج مواصــلة تنفي ــة   )٤(٢١وبرن ، وإعــالن جوهانســربغ بشــأن التنمي

_______________ 

  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )١(
، اجمللـد  ١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،       )٢(

، ١التصــويب)، القــرار و A.93.I.8(منشـورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع     القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر  األول، 
  األول. املرفق

  املرجع نفسه، املرفق الثاين. )٣(
  ، املرفق.١٩/٢ -القرار دإ  )٤(



االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث A/RES/69/219 
 

2/6 

، وخطـــــة تنفيـــــذ نتـــــائج مـــــؤمتر القمـــــة العـــــاملي للتنميـــــة املســـــتدامة (خطـــــة )٥(املســـــتدامة
  ،)٦(للتنفيذ)  جوهانسربغ

إىل الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املسـتوى للجمعيـة العامـة          أيضاوإذ تشري   
، والوثيقة اخلتامية للمناسبة اخلاصة املعقودة يف سـياق متابعـة   )٧(املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية

  ،)٨(اجلهود املبذولة صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
الــذي  ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠املــؤرخ  ٦٨/٣٠٩إىل قرارهــا  وإذ تشــري كــذلك   

، )٩(رحبت فيـه بتقريـر الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة املسـتدامة           
األسـاس  تقريـر هـو   الالـوارد يف   مقترح الفريق العامل املفتـوح بـاب العضـوية   وقررت أن يكون 

مــع ، ٢٠١٥ميــة ملــا بعــد عــام الرئيســي إلدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف ُصــلب خطــة التن
التسليم بأنه سُينظر أيضا يف مدخالت أخرى يف عملية التفـاوض احلكوميـة الدوليـة يف الـدورة     

  التاسعة والستني للجمعية العامة،
ترحب مبسـامهته يف  إذ و ،اختتام مؤمتر قمة املناخ الذي عقده األمني العاموإذ تالحظ   

  العمل على التصدي لتغري املناخ، الزخم السياسي احلايل الرامي إىل حفز
مبادرة األمني العام الداعية إىل عقد مـؤمتر القمـة العـاملي للمسـاعدة     وإذ تالحظ أيضا   

  وما ميكن أن تقدمه من إسهامات يف احلد من أخطار الكوارث، ٢٠١٦عام يف اإلنسانية 
ــاش        وإذ تؤكــد   ــار الكــوارث واإلنع ــن أخط ــني احلــد م ــوى ب ــربط بشــكل أق ــة ال  أمهي

والتخطيط اإلمنائي الطويل األجل، وتدعو إىل اتباع اسـتراتيجيات أكثـر تنسـيقا ومشـوال تـدمج      
االعتبارات اخلاصة باحلد من أخطار الكوارث والتكيف مـع تغـري املنـاخ يف قطـاعي االسـتثمار      
العام واخلاص وعملية صنع القرار وختطيط األنشـطة اإلنسـانية واإلمنائيـة مبـا حيـد مـن األخطـار        

زيد القدرة على التكيف ويكفل انتقاال أسلس من اإلغاثة إىل اإلنعاش فالتنميـة، وإذ تـدرك،   وي
يف هذا الصدد، ضرورة إدماج منظوري اإلعاقة واالعتبارات اجلنسانية يف تصميم عمليـة إدارة  

    أخطار الكوارث وتنفيذها جبميع مراحلها،
_______________ 

 ‐آب/أغســـطس  ٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،    )٥(
ويب)، الفصــل األول، والتصــ A.03.II.A.1(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع      ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ٤

  ، املرفق.١ القرار
  ، املرفق.٢املرجع نفسه، القرار  )٦(
  .٦٥/١ القرار )٧(
  .٦٨/٦ القرار )٨(
)٩( A/68/970  وCorr.1.  
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ذكرى الســنوية العاشــرة يوافــق الــ ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٢٦أن  وإذ تالحــظ  
لكارثة تسونامي احمليط اهلنـدي الـيت عصـفت بـاحمليط اهلنـدي ومنـاطق يف جنـوب شـرق آسـيا،          

ــاة  ــا فــأودت حبي ــارا يف ســبل عــيش الضــحايا     ٢٤٠ ٠٠٠يقــرب مــن   م شــخص، وخلفــت آث
    اقتصادية وبيئية جسيمة، -وأسرهم، وتسببت يف أضرار اجتماعية 

ي الثالث املعين باحلد من أخطار الكـوارث، املقـرر عقـده    إىل أن املؤمتر العامل وإذ تشري  
، سيســتعرض تنفيــذ إطــار ٢٠١٥آذار/مــارس  ١٨إىل  ١٤مــن  ، يف الفتــرةاليابــانســنداي، يف 

 )١٠(قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث      : بنــاء٢٠١٥-٢٠٠٥عمــل هيوغــو  
  ،٢٠١٥بعد عام   وسيعتمد إطارا للحد من أخطار الكوارث

  ؛)١١(٦٨/٢١١بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة  يط علماحت  - ١  
ــار         تشــدد  - ٢   ــن أخط ــألة احلــد م ــر املوضــوعي يف مس ــة مواصــلة النظ ــى أمهي عل

وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة علــى أن تضــع يف    األعضــاءالكــوارث، وتشــجع مجيــع الــدول  
للحـد مـن أخطـار الكـوارث يف بلـوغ مجلـة        قةاملنسـ اعتبارها الدور اهلام الذي تؤديـه األنشـطة   

  من األهداف من بينها حتقيق التنمية املستدامة؛
على إيالء االعتبـار الواجـب للحـد مـن أخطـار الكـوارث وبنـاء         تشجع بقوة  - ٣  

  ؛٢٠١٥القدرة على مواجهة الكوارث يف خطة التنمية ملا بعد عام 
عيد الـوطين ودون اإلقليمـي   بأمهية وضع استراتيجيات على كـل مـن الصـ    تقر  - ٤  

يف البلـدان   سـيما  ال واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلـك االسـتراتيجيات الـيت تقودهـا احلكومـات،     
النامية، للحد من أخطـار الكـوارث، وتكـرر تأكيـد ضـرورة مواصـلة إعـداد مبـادرات إقليميـة          

وتعزيزهـا يف   وتطوير قدرات اآلليات اإلقليمية على احلد مـن هـذه األخطـار، حيثمـا وجـدت،     
ــب إىل اللجــان          ــبا، وتطل ــك مناس ــان ذل ــا ك ــوارث، حيثم ــوطين إلدارة الك ــيط ال ــار التخط إط

يف إطار والياهتا، بدعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول يف هـذا الصـدد، بالتنسـيق      ،اإلقليمية أن تقوم
  الوثيق مع الكيانات املنفذة التابعة ملنظومة األمم املتحدة؛

تعزيز فهم أسباب الكوارث وإدراكهـا علـى حنـو أفضـل،     على ضرورة  تشدد  - ٥  
يف البلـدان الناميـة،    ال سيماوضرورة بناء القدرة على مواجهتها وتعزيز قدرات التصدي هلا، و

من خـالل أمـور منـها تبـادل أفضـل املمارسـات ونقـل التكنولوجيـا، علـى النحـو املتفـق عليـه،             
ريب للحد من أخطـار الكـوارث، وتيسـري إمكانيـة     واملعارف التقنية وتوفري برامج التعليم والتد

_______________ 

)١٠( A/CONF.206/6 ،٢األول، القرار  الفصل.  
)١١( A/69/364.  



االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث A/RES/69/219 
 

4/6 

احلصــول علــى البيانــات واملعلومــات ذات الصــلة باملوضــوع، وتعزيــز الترتيبــات املؤسســية،         
والنهوض مبشاركة اجملتمعات احمللية، مع االعتراف بالدور احليـوي الـذي تؤديـه املـرأة يف احلـد      

مام األمور عن طريـق اتبـاع هنـج جمتمعيـة     ز اجملتمعات احملليةمن أخطار الكوارث، وتعزيز تويل 
يف إدارة أخطار الكوارث، واتباع هنج كلي يكون فيه اإلنسـان هـو حمـور االهتمـام، مـن أجـل       
بنــاء جمتمــع شــامل للجميــع، ومحايــة أســباب الــرزق واألصــول اإلنتاجيــة، مبــا يف ذلــك املاشــية   

  والدواب واألدوات والبذور؛
اليابان لعرضها السخي استضافة املؤمتر العـاملي  حلكومة  تقديرها تكرر تأكيد  - ٦  

وترحـب  الثالث املعين باحلد من أخطار الكوارث، ولتعهدها السـخي بتغطيـة تكـاليف املـؤمتر،     
أقـل   ال سـيما بالتربعات اليت قدمت بالفعل لتسهيل مشاركة ممثلـي البلـدان الناميـة يف املـؤمتر، و    

  عات بعد إىل القيام بذلك؛البلدان منوا، وتدعو الدول اليت مل تقدم ترب
ــديرها    - ٧   ــن تقـ ــرب عـ ــة      تعـ ــاعني للّجنـ ــافتها اجتمـ ــرا الستضـ ــة سويسـ حلكومـ

  التحضريية احلكومية الدولية املفتوحة باب العضوية للمؤمتر العاملي الثالث ولتغطية تكاليفهما؛
 ،بأعمال العملية التحضريية للمؤمتر العـاملي الثالـث اجلاريـة يف جنيـف     ترحب  - ٨  

وتكرر تأكيد قرارها أن يسفر املؤمتر عن اعتماد وثيقة سياسـية عمليـة املنحـى، تكـون مـوجزة      
  ومركزة وتطلعية وطويلة األجل؛

كل اجلهـات املعنيـة والشـبكات التابعـة هلـا إىل تقـدمي التزامـات طوعيـة          تدعو  - ٩  
مواجهـة   : بناء قدرة األمم واجملتمعـات علـى  ٢٠١٥-٢٠٠٥من أجل تنفيذ إطار عمل هيوغو 

  ؛٢٠١٥وإىل دعم استحداث إطار للحد من الكوارث بعد عام  )١٠(الكوارث
لكفالـة التنسـيق واالتسـاق الفعـالني بـني إطـار        تكرر تأكيد تشجيعها القـوي   - ١٠  

ــام      ــد ع ــار الكــوارث بع ــن أخط ــام    ٢٠١٥احلــد م ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــائر  ٢٠١٥ وخط وس
ــة  ال ، وضــرورة ذلــك التنســيق  ذات الصــلةعمليــات األمــم املتحــدة  وعمليــات احلكوميــة الدولي

  واالتساق من أجل بناء أوجه التآزر فيما بينها؛  
الدول األعضاء ومجيع هيئات األمم املتحدة والوكـاالت  تكرر تأكيد دعوهتا   - ١١  

يـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك مصـارف      املتخصصة وغريها من الوكـاالت واملنظمـات احلكوميـة الدول   
التنمية اإلقليمية، إىل املشاركة بفعالية يف املؤمتر العاملي الثالـث، وتشـجع اجملموعـات الرئيسـية،     

ــادة   )٣(٢١علــى النحــو احملــدد يف جــدول أعمــال القــرن    ــة األخــرى، علــى زي ، واجلهــات املعني
 املــؤمتر واملشــاركة فيــه بفعاليــة، وفقــا للنظــام الــداخلي الــذي اتفقــت عليــه اللجنــة مســامهتها يف

    التحضريية للمؤمتر؛
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فــــي هـــذا السياق بأمهيـــة مسامهـــات كل اجلهات املعنية يف املـؤمتر   تعتــرف  - ١٢  
ئيســية، العــاملي الثالــث ويف عمليتــه التحضــريية ومشــاركتها فيهمــا، مبــا فيهــا اجملموعــات الر       

والربملانات، واجملتمع املدين، واحلركة الدولية للهالل األمحر والصليب األمحر، واملنظمـات غـري   
احلكومية، والربامج الوطنية للحد من أخطـار الكـوارث، ومراكـز تنسـيق إطـار عمـل هيوغـو،        
وممثلو احلكومات احمللية واملؤسسات العلميـة، والقطـاع اخلـاص، وكـذلك مؤسسـات منظومـة       

  مم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية؛األ
على أمهيـة تعمـيم مراعـاة منظـوري اإلعاقـة واالعتبـارات اجلنسـانية يف         تشدد  - ١٣  

ــة علــى التكيــف واحلــد مــن أوجــه        ــز قــدرة اجملتمعــات احمللي ــة تعزي إدارة أخطــار الكــوارث بغي
ركة الشـاملة للمـرأة   الضعف االجتماعية إزاء الكوارث، وتسلم يف هـذا الصـدد بضـرورة املشـا    

، والشـــعوب األصـــلية واجملتمعـــات احملليـــة   واألطفـــال واملســـنني واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة    
  ؛ومسامهتهم يف مجيع احملافل والعمليات املتعلقة باحلد من أخطار الكوارث

علــى أمهيــة التنســيق علــى الصــعيد اإلقليمــي يف إطــار العمليــة    تكــرر التأكيــد  - ١٤  
لة املشـاركة علـى نطـاق واسـع يف املـؤمتر العـاملي الثالـث، وترحـب يف         التحضريية من أجل كفا

هــذا الصــدد مبــداوالت املنتــديات واالجتماعــات اإلقليميــة الــيت عقــدت يف إكــوادور وإيطاليــا   
  وتايلند وفيجي وكازاخستان ومصر ونيجرييا؛

بــآخر مســتجدات التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق بتنفيــذ إطــار عمــل    حتــيط علمــا  - ١٥  
علـى النحـو الـوارد يف التقريـر املعنـون       ،الصعيد الوطين واإلقليمي والعامليكل من على غو هيو
وتشـري إىل أعمـال الـدعم     ،‘‘٢٠١٣-٢٠٠٧تنفيذ إطار عمل هيوغو: موجز تقـارير الفتـرة   ’’

  اليت تقوم هبا يف هذا الصدد املنظمات احلكومية الدولية واهليئات املعنية األخرى؛
ــ تعتــرف  - ١٦   ة عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال احلــد مــن أخطــار الكــوارث،     بأمهي

وباحلاجة إىل تـوفري مـوارد   وبتزايد الطلب على أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
وتطلـب يف   ،إضافية وثابتة ميكن التنبؤ هبا تقدم يف الوقت املناسب لتنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة  

ن يقدم توصيات تتضمن خيارات بشأن أفضل السـبل املؤديـة إىل   هذا الصدد إىل األمني العام أ
لـتمكني األمانـة مـن أن تنسـق بفعاليـة تنفيـذ       دعم تنفيذ استراتيجية احلد من الكوارث الطبيعية 

    ؛٢٠١٥بعد عام   إطار احلد من أخطار الكوارث
لـث علـى   إىل األمني العام أن يعرض الوثيقة اخلتامية للمؤمتر العـاملي الثا  تطلب  - ١٧  

الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة واملؤسســات املاليــة املتعــددة األطــراف    
  ؛الصلة  ذاتومصارف التنمية اإلقليمية، إضافة إىل العمليات واملؤمترات احلكومية الدولية 
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ــد      تقــرر  -  ١٨   ــدورهتا الســبعني، يف إطــار البن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل أن ت
  ؛“الكوارث  االستراتيجية الدولية للحد من”، البند الفرعي املعنون “التنمية املستدامة”ن املعنو

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا السـبعني تقريـرا      تطلب  - ١٩  
مبـــا يف ذلـــك نتـــائج املـــؤمتر العـــاملي الثالـــث املعـــين باحلـــد مـــن         عـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار،    

  الكوارث.  أخطار
  

  ٧٥اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


