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الدورة السابعة واخلمسون 
  البند ٨٧ (ب) من جدول األعمال 

 البيئة والتنمية املستدامة: االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
 تقرير اللجنة الثانية* 

املقرر: السيد وليد احلديد (األردن) 
  

مقدمة   أوال -
عقدت اللجنة الثانية مناقشـة موضوعيـة بشـأن البنـد ٨٧ مـن جـدول األعمـال (انظـر  - ١
A/57/532، الفقـرة ٢). واختـذت إجـــراء بشــأن البنــد الفرعــي (ب) يف اجللســات ٢٠ و ٤٠ 

و ٤٢ و ٤٤ املعقودة يف ٣٠ تشرين األول/أكتوبـر و ٤ و ١٠ و ١١ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠٢. ويــرد ســرد لنظــر اللجنــة يف هــذا البنــد الفرعــي يف احملــاضر املوجــــزة ذات الصلـــة 

(A/C.2/57/SR.20 و 40 و 42 و 44). 
  

النظر يف املقترحات   ثانيا -
 A/C.2/57/L.54 و A/C.2/57/L.16 مشروعا القرارين  ألف -

يف اجللسـة ٢٠، املعقـودة يف ٣٠ تشـرين األول/أكتوبـر، عـــرض ممثــل فــرتويال باســم  - ٢
الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني مشـروع قـرار بعنـوان 

)، ونصه كما يلي:  A/C.2/57/L.16) التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو��
 

 
 

 .Add.1-7 و A سيصدر تقرير اللجنة الثانية عن هذا البند يف مثانية أجزاء، حتت الرمز 57/532/ *
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�إن اجلمعية العامة، 
ـــــانون األول/ديـسمـــــرب  �إذ تشـــري إىل قراراـــا ٢٠٠/٥٢ املــــؤرخ ١٨ ك
١٩٩٧، و ١٨٥/٥٣ املــــؤرخ ١٥ كــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٨، و ٢٢٠/٥٤ 
املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، و ١٩٧/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كــانون األول/ 
ديســمرب ٢٠٠٠ و ١٩٤/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ وقـــراري 
الـــس االقتصـــادي واالجتمـــــاعي ٤٦/١٩٩٩ املــــؤرخ ٢٨ متــــوز/يوليــــه ١٩٩٩ 
و ٦٣/١٩٩٩ املـــؤرخ ٣٠ متـــوز/يوليـــه ١٩٩٩، وإذ حتيـــط علمـــا بقـــرار الــــس 

٣٣/٢٠٠٠ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
�وإذ تؤكـد مـن جديـد أمهيـة وضـع اســـتراتيجيات علــى كــل مــن الصعيــد 
الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمـي والـدويل ترمـي إىل درء األضـرار الـيت تتسـبب فيـها 

الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة النينيو وختفيفها وإصالحها، 
�وإذ ترحـب باجلـهود الـيت بذلتـها حكومـة إكـــوادور، بتعــاون مــع املنظمــة 
العاملية لألرصاد اجلوية واألمانة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة باالسـتراتيجية الدوليـة 
للحــد مــن الكــوارث، وبــإعالن افتتــاح املركــز الــدويل لدراســة ظــــاهرة النينيـــو يف 

غواياكيل بإكوادور يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، 
�وإذ تضـع يف اعتبارهـا خطـة جوهانسـربغ التنفيذيـة وإعـالن جوهانســـربغ 
املتعلقني بالتنمية املستدامة اللذين اعتمدمها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة الـذي 
انعقــد يف جنــوب أفريقيــا يف الفــترة مــن ٢٦ آب/أغســــطس إىل ٤ أيلـــول/ســـبتمرب 

 ،٢٠٠٢
حتيط علما بتقرير األمني العام؛  - ١�

تشجع حكومة إكـوادور واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واألمانـة  - ٢�
املشتركة بني الوكاالت املعنية باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على مواصلـة 
جهودها املشتركة من أجل إكمال عملية إنشاء املركز الدويل لدراسة ظاهرة النينيو؛ 
تطلب إىل األمني العام وهيئـات األمـم املتحـدة وصناديقـها وبراجمـها  - ٣�
ذات الصلــة، وال ســيما تلــك املشــاركة يف تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مـــن 
الكوارث، على اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لدعـم إنشـاء مركـز البحـوث 
املذكور أعاله يف غواياكيل، إكوادور، وتشـجع اتمـع الـدويل علـى ذلـك، وتدعـوه 
إىل تقدمي املساعدة العلمية والتقنية واملالية وإىل التعاون لتحقيق هذا اهلـدف، وكذلـك 

إىل القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز املراكز األخرى املكرسة لدراسة ظاهرة النينيو؛ 
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تشجع املركز، عند إنشائه، على تعزيـز صالتـه باملنظمـات اإلقليميـة  - ٤�
والعاملية األخرى ذات الصلة املهتمة بدراسة املناخ، وكذلك خبدمـات املعلومـات عـرب 

شبكة اإلنترنت لكفالة االستفادة بفعالية وكفاءة من املوارد املتاحة؛ 
تطلب إىل فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث  - ٥�
كفالة إيالء االعتبار الواجب للتدابري الالزمة ملواجهة األحـداث اجلويـة واملائيـة البالغـة 
الشـدة، مـن قبيـل ظـاهرة النينيـو، بقـــدر أكــرب مــن الفعاليــة، وذلــك يف إطــار عمليــة 
االسـتعراض بعـد عشـر سـنوات السـتراتيجية يوكوهامـا مـــن أجــل عــامل أكــثر أمنــا: 
مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملها؛ 
ــــــا  تطلــــب إلـى األمـني العــــام أن يـواصــــل التنفيــــذ التــــام لقرارا - ٦�
٢٠٠/٥٢، و ١٨٥/٥٣، و ٢٢٠/٥٤، و ١٩٧/٥٥، و ١٩٤/٥٦، وقـــــــــــــرارات 

الس االقتصادي واالجتماعي ٤٦/١٩٩٩، و ٦٣/١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠؛ 
تطلب أيضا إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ٧�
التاسعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هـذا القـرار يف إطـار البنـد املعنـون �البيئـة والتنميـة 

املستدامة�.� 
ويف اجللسة ٤٠، املعقودة يف ٤ كانون األول/ديسمرب، عرض يان كارا، نائب رئيـس  - ٣
اللجنة (اجلمهورية التشيكية)، مشروع قرار بعنوان �التعاون الدويل للتخفيف من أثـر ظـاهرة 
النينيو� (A/C.2/57/L.54)، قدمه بناء على مشاورات غري رمسية أجريت بشأن مشروع القـرار 

 .A/C.2/57/L.16

A (انظــــر  /C.2/57/L.54 ويف اجللســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع القـــــرار - ٤
الفقرة ١٤، مشروع القرار األول). 

وعلـى ضـوء اعتمـاد مشــروع القــرار A/C.2/57/L.54، قــام مقدمــو مشــروع القــرار  - ٥
A/C.2/57/L.16 بسحبه. 

 
 A/C.2/57/L.69 و A/C.2/57/L.21 مشروعا القرارين  باء -

يف اجللسـة ٢٠، املعقـودة يف ٣٠ تشـرين األول/أكتوبـر، عـرض ممثــل فنـــزويال باســم  - ٦
الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني مشـروع قـرار بعنـوان 

)، ونصه كما يلي:  A/C.2/57/L.21) االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث��
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�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تشري إىل قراراا ٢٣٦/٤٤ املؤرخ ٢٢ كانون األول/ديســمرب ١٩٨٩، 
و ٢٢/٤٩ ألـف املـؤرخ ٢ كانــون األول/ديســـمرب ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بــاء املــؤرخ 
٢٠ كانـون األول/ديسمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كانــون األول/ديسـمرب 
ــــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩، و ١٩٥/٥٦  ١٩٩٨ و ٢١٩/٥٤ املـــــؤرخ ٢٢ ك
املـؤرخ ٢١ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وقـرار الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي 
ـــــه ١٩٩٩ وإذ حتيــــط علمــــا بقــــرار الــــس  ٦٣/١٩٩٩ املـــــؤرخ ٣٠ متـــوز/يولي

٣٥/٢٠٠١ املؤرخ ٢٦ متوز/ يوليه ٢٠٠١، 
�وإذ تؤكـد علـى الطـابع املتعـدد القطاعـات واالختصاصـات الشـــامل لعــدة 
قضايا الذي تتسم به عملية احلد من الكوارث الطبيعية، وإذ تشـدد علـى أن اسـتمرار 
التفاعل والتعاون والشراكة فيمـا بـني املؤسسـات املعنيـة يعـد أمـرا ال بـد منـه لتحقيـق 

األهداف واألولويات املتفق عليها، 
�وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد ونطاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت 
أسفرت عن خسائر جسـيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وبيئيـة سـلبية 
ـــة يف كافــة أحنــاء العــامل، وال ســيما يف البلــدان  طويلـة األمـد متـس اتمعـات الضعيف

النامية، 
�وإذ تسـلّم بـأن احلـد مـن الكـوارث يشـكل عنصـرا هامـــا يســهم يف حتقيــق 

التنمية املستدامة، 
�وإذ تذكر بأن إحياء اليوم الدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة جيـري يـوم 

األربعاء الثاين من شهر تشرين األول/أكتوبر، 
�وإذ تؤكــد مــن جديــد أن الكــــوارث الطبيعيـــة تلحـــق أضـــرارا باهليـــاكل 
ـــدان، لكــن العواقــب الطويلــة األمــد  األساسـية االجتماعيـة واالقتصاديـة يف مجيـع البل
املترتبة عنها تكون وخيمة بوجه خــاص علـى البلـدان الناميـة، كمـا أـا تعرقـل حتقيـق 

تنميتها املستدامة، 
�وإذ تؤكد حاجة احلكومات إىل مواصلة التعاون وتنسـيق اجلـهود يف ميـدان 
الكوارث الطبيعية داخــل إطـار العمـل اخلـاص بتنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن 
الكـوارث، وفقـا ملـهارات وقـدرات كـــل منــها، ابتــداء مــن مرحلــة الوقايــة ومــرورا 
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بـاإلنذار املبكـر واالسـتجابة والتخفيـف مـن حـدة الكـوارث واإلنعـاش والتعمـري، عــن 
طريق مجلة من التدابري منها بناء القدرات على مجيع الصعد، 

�وإذ تؤكد أيضا حاجة احلكومات إىل مواصلة التعاون وتنسـيق اجلـهود مـع 
منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمـات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري 
احلكومية والشركاء اآلخرين، حسبما يكون مناسبا، من أجل ضمان التضـافر الفعـال 

يف التصدي للكوارث الطبيعية، 
�وإذ تسـلم باحلاجـة املاسـة إىل املضـــي يف تطويــر املعــارف العلميــة والتقنيــة 
القائمـة واالنتفـاع ـا للحـد مـن التـأثر بـــالكوارث الطبيعيــة، وتشــدد علــى ضــرورة 

وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية، 
�وإذ تضع يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ املتعلق بالتنمية املسـتدامة واخلطـة 
التنفيذيـة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة الـيت اعتمدهـا مؤمتـر القمـة املعقـــود يف 
جوهانسـربغ جبنـوب أفريقيـا يف الفـترة مـن ٢٦ آب/أغســـطس إىل ٤ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٢، وال سيما اإلشارات ذات الصلة الواردة يف الفقرة ١٣ من اإلعالن وكذلـك 

يف الفقرة ٣٥ من اخلطة التنفيذية، 
حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد  - ١�

من الكوارث الطبيعية؛ 
تطلب إىل فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث  - ٢�
أن تقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـــا الثامنــة واخلمســني مقترحــات حمــددة تشــمل 
جـدوال زمنيـا وأهدافـا قابلـة للقيـاس لتنفيـذ اإلجـراءات الـيت اتفـق عليـها مؤمتـر القمـــة 

العاملي للتنمية املستدامة يف خطته التنفيذية ذا الشأن؛ 
تقرر اختاذ قرار بشأن تاريخ احلدث النهائي الذي مييز اختتـام عمليـة  - ٣�
ـــة التقــاء  اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمنـا: مبـادئ توجيهي
ـــها، يف دورــا الثامنــة  الكـوارث الطبيعيـة والتـأهب هلـا وختفيـف حدـا، وخطـة عمل

واخلمسني؛ 
ـــة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة باالســتراتيجية  تطلـب إىل األمان - ٤�
الدولية للحد من الكوارث القيام بالتنسيق وتقدمي تقارير إىل اجلمعية العامة يف دورـا 
ـــد  الثامنـة واخلمسـني عـن التقـدم احملـرز يف عمليـة اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا بع

عشر سنوات من اعتمادها؛ 
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تطلــب إىل األمــني العــام أن يرصــد مــا يكفــي مــن املــــوارد املاليـــة  - ٥�
واإلدارية حىت يتسىن لألمانة املشتركة بني الوكاالت أداء عملها بفعالية؛ 

ـــدويل توفــري املــوارد املاليــة الالزمــة للصنــدوق  تطلـب إىل اتمـع ال -٦�
االستئماين لالســتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وتقـدمي مـا يكفـي مـن املـوارد 
العلميـة والتقنيـة والبشـرية وغريهـا مـن املـوارد، لضمـان توفـري الدعـم الكـايف ألنشـــطة 
األمانـة املشـتركة بـــني الوكــاالت وفرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت وأفرقتــها 

العاملة؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثامنـة  - ٧�
واخلمســني تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار يف إطــار البنــد املعنــون �البيئــــة والتنميـــة 

املستدامة�.� 
ويف اجللسة ٤٢، املعقودة يف ١٠ كانون األول/ديسمرب، عرض نــائب رئيـس اللجنـة،  - ٧
يـان كـارا (اجلمهوريـة التشـيكية) مشـــروع قــرار بعنــوان �االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 
الكوارث� (A/C.2/57/L.69)، قدمه بناء علـى مشـاورات غـري رمسيـة أجريـت بشـأن مشـروع 

 .A/C.2/57/L.21 القرار
A (انظــــر  /C.2/57/L.69 ويف اجللســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع القـــــرار - ٨

الفقرة ١٤، مشروع القرار الثاين). 
وعلـى ضـوء اعتمـاد مشــروع القــرار A/C.2/57/L.69، قــام مقدمــو مشــروع القــرار  - ٩

A/C.2/57/L.21 بسحبه. 
 

 A/C.2/57/L.75 ومشروع املقرر A/C.2/57/L.22 مشروع القرار  جيم -
يف اجللسـة ٢٠، املعقـودة يف ٣٠ تشـرين األول/أكتوبـر، عـرض ممثــل فنـــزويال باســم  - ١٠
الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني مشـروع قـرار بعنـوان 

)، ونصه كما يلي:  A/C.2/57/L.22) الكوارث الطبيعية وحالة الضعف يف مواجهتها��
�إن اجلمعية العامة، 

�إذ تالحظ التدهور املستمر للبيئة العاملية، وعلى اخلصوص تواصل التنـاقص 
يف التنوع البيولوجي وكذلك استنفاد األرصـدة السـمكية، وتلـف مسـاحات مـتزايدة 
من األراضي اخلصبة بسبب التصحر، واآلثار الضارة لتغري املناخ الـيت بـاتت واضحـة، 
وتزايـد حـدوث الكـوارث الطبيعيـة ومـا يـترتب عليـها مـــن دمــار، واســتحكام حالــة 
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الضعف اليت تعيشها البلدان النامية، وتلوث اهلواء واملياه والبحار الـذي ال يـزال حيـرم 
ماليني األشخاص من مقومات احلياة الكرمية، 

ـــيت تتعــرض ــا مجيــع  �وإذ تـأخذ يف احلسـبان خمتلـف الطـرق واألشـكال ال
الدول، وال سيما أقل البلدان النامية مناعة، لألحوال اجلوية البالغة السـوء ذات التأثـري 

العاملي، مثل ظاهرة النينيو، 
�وإذ تضع يف اعتبارها أن العواقب االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة املدمـرة 
للكـوارث الطبيعيـة تؤثـر علـى البلـدان الفقـرية بصـورة غـري متناسـبة، وأن هـذا االجتــاه 

السليب سيتواصل بسبب آثار األحوال اجلوية البالغة السوء يف املستقبل، 
�وإذ تأخذ يف احلسبان إعالن جوهانسربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة واخلطـة 
التنفيذيـــة اللذيـــن اعتمدمهـــا مؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة، املعقــــود يف 
جوهانسـربغ جبنـوب أفريقيـا، يف الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/ســـبتمرب 

 ،٢٠٠٢
ترحب باعتماد األحكام ذات الصلة من إعـالن جوهانسـربغ بشـأن  - ١�
التنميـة املسـتدامة واخلطـة التنفيذيـة ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املســـتدامة، وال ســيما 
الفقرة ٣٥ اليت تدعو إىل تنفيذ ج متكامل ومشويل يتصدى ملخاطر متعددة من أجـل 
معاجلة قلة املناعة، وتقييم املخاطر وإدارة الكـوارث، مبـا يف ذلـك اتقاؤهـا والتخفيـف 
من حدا والتأهب هلا ومكافحتها وإزالة آثارها، بوصف ذلك النهج عنصـرا أساسـيا 

يف إجياد عامل أكثر أمانا يف القرن احلادي والعشرين؛ 
حتـث اتمـــع الــدويل علــى مواصلــة استكشــاف الســبل والوســائل  - ٢�
الكفيلـة بـاحلد مـن اآلثـار الضـارة لألحـوال اجلويـة البالغـة السـوء ومـا يرتبـط ــا مــن 
كوارث طبيعية من خالل تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وتشـجع 
فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث، وال سـيما الفريـق العــامل 

التابع هلا املعين باملناخ والكوارث الطبيعية، على مواصلة عملها ذا الشأن؛ 
تشـجع مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـــدة اإلطاريــة املتعلقــة  - ٣�
بتغري املناخ واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحـق باالتفاقيـة علـى مواصلـة التصـدي 
لآلثار الضارة لتغري املناخ، ال سـيما يف البلـدان الناميـة األقـل مناعـة إزاء تلـك اآلثـار، 
وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ، وتشـجع أيضـا الفريـق احلكومــي 
الدويل املعين بتغـري املنـاخ علـى مواصلـة تقييـم اآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ علـى النظـم 

االجتماعية - االقتصادية والطبيعية للبلدان النامية؛ 
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تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ٤�
الثامنـة واخلمسـني عـن تنفيـذ هـذا القـرار ضمـن تقريـره املقـدم يف إطـار البنـد الفرعــي 

املعنون �االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث�.� 
ويف اجللسة ٤٤، املعقودة يف ١١ كانون األول/ديسمرب، عرض نــائب رئيـس اللجنـة،  - ١١
)، قدمه بعد إجراء مشـاورات  A/C.2/57/L.75) يان كارا (اجلمهورية التشيكية) مشروع مقرر

 .A/C.2/57/L.22 غري رمسية بشأن مشروع القرار
A (انظــــر  /C.2/57/L.75 ـــــرر ويف اجللســـة نفســـها، اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع املق - ١٢

الفقرة ١٥). 
وعلـى ضـوء اعتمـاد مشـــروع املقــرر A/C.2/57/L.75، قــام مقدمــو مشــروع القــرار  - ١٣

A/C.2/57/L.22 بسحبه. 
  

توصية اللجنة الثانية   ثالثا -
توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليني:  - ١٤

 
مشروع القرار األول 

 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــــري إىل قراراــــا ٢٠٠/٥٢ املـــــؤرخ ١٨ كــــانون األول/ديـسمـــــرب ١٩٩٧، 
و ١٨٥/٥٣ املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، و ٢٢٠/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كـــانون 
األول/ديســــــمرب ١٩٩٩، و ١٩٧/٥٥ املــــــــؤرخ ٢٠ كـــــــانون األول/ديســـــــمرب ٢٠٠٠، 
و ١٩٤/٥٦ املـــؤرخ ٢١ كـــــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠١ وقــــراري الــــس االقتصــــادي 
واالجتمـاعي ٤٦/١٩٩٩ املـؤرخ ٢٨ متـــوز/يوليــه ١٩٩٩ و ٦٣/١٩٩٩ املــؤرخ ٣٠ متــوز/ 

يوليه ١٩٩٩، وإذ حتيط علما بقرار الس ٣٣/٢٠٠٠ املؤرخ ٢٨ متوز/يوليه ٢٠٠٠، 
وإذ تؤكد من جديد أمهية وضـع اسـتراتيجيات علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين ودون 
اإلقليمـي واإلقليمـي والـدويل ترمـي إىل درء األضـــرار الــيت تتســبب فيــها الكــوارث الطبيعيــة 

الناشئة عن ظاهرة النينيو وختفيفها وإصالحها، 
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وإذ تضــع يف اعتبارهــــا إعـــالن جوهانســـربغ بشـــأن التنميـــة املســـتدامة(١) وخطـــة 
جوهانسربغ التنفيذية(٢)، 

وإذ تالحـظ مـع االهتمـام مبـادرات الشـراكة الـيت اختذـــا طوعــا بعــض احلكومــات 
واملنظمات الدولية واموعات الرئيسية، اليت أعلنت يف مؤمتر القمة، 

حتيط علما بتقرير األمني العام(٣)؛  - ١
ترحـب باجلـهود الـيت بذلتـها حكومـة إكـوادور بالتعـاون مـع املنظمـة العامليـــة  - ٢
ـــة باالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  لألرصـاد اجلويـة واألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت املعني
الكـوارث إلنشـاء املركـز الـدويل لدراسـة ظـاهرة النينيـو، يف غوايـاكيل، إكـــوادور، واإلعــالن 
بشأن افتتاحه يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣، وتشـجع مجيـع األطـراف علـى مواصلـة جـهودها 

املشتركة لتطوير املركز؛ 
تطلب إىل األمني العام وصناديق وبرامج ومؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة  - ٣
ذات الصلة، وال سيما تلك املشاركة يف تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكــوارث، علـى 
اختـاذ التدابـري الالزمـة، حســـب االقتضــاء، لدعــم إنشــاء مركــز البحــوث املذكــور أعــاله يف 
ــة  غوايـاكيل، وتشـجع اتمـع الـدويل علـى ذلـك، وتدعـوه إىل تقـدمي املسـاعدة العلميـة والتقني
واملالية وإىل التعاون لتحقيق هذا اهلدف، وكذلك إىل القيام، حسب االقتضاء، بتعزيـز املراكـز 

األخرى املكرسة لدراسة ظاهرة النينيو؛ 
تشجع املركز، عند إنشائه، علـى تعزيـز صالتـه، حسـب االقتضـاء، بـالدوائر  - ٤
الوطنية املعنية باألرصاد اجلويـة واخلدمـات املائيـة يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة، واللجنـة الدائمـة 
جلنـوب احمليـط اهلـادئ، ومعــهد البلــدان األمريكيــة لبحــوث التغــري العــاملي، واملعــهد الــدويل 
ـــاخ، وباملنظمــات اإلقليميــة والعامليــة األخــرى ذات الصلــة املهتمــة  للبحـوث علـى التنبـؤ باملن
بدراسـة املنـاخ، مثـل املركـز األورويب للتنبـــؤات اجلويــة املتوســطة املــدى، واملركــز األفريقــي 
لتطبيقـات األرصـاد اجلويـة ألغـراض التنميـة، ومركـز مراقبـة اجلفـاف، وشـبكة آســـيا واحمليــط 
اهلـادئ لبحـــوث التغــري العــاملي، واملراكــز األخــرى ذات الصلــة، حســب االقتضــاء، لكفالــة 

استخدام املوارد املتاحة االستخدام الكفؤ والفعال؛ 

 __________
تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمرب  (١)

٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
 .Ibid., resolution 2, annex (٢)

 .A/57/189 (٣)



1002-73900

A/57/532/Add.2

تدعو األمني العام، مبساعدة فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن  - ٥
الكـوارث إىل النظـر الواجـــب يف التدابــري الالزمــة ملواجهــة األحــداث اجلويــة واملائيــة البالغــة 
ـــك يف إطــار عمليــة اســتعراض  الشـدة، مـن قبيـل ظـاهرة النينيـو بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة، وذل
استراتيجية يوكوهاما لعام ٢٠٠٤، من أجل عامل أكثر أمنا: مبادئ توجيهية التقاء الكـوارث 

الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملها(٤)؛ 
تطلـــب إلـى األمـني العـــام أن يـواصـــل التنفيـــذ التـــام لقراراــــا ٢٠٠/٥٢،  - ٦
و ١٨٥/٥٣، و ٢٢٠/٥٤، و ١٩٧/٥٥، و ١٩٤/٥٦، وقـــــرارات الـــــــس االقتصــــــادي 

واالجتماعي ٤٦/١٩٩٩، و ٦٣/١٩٩٩ و ٣٣/٢٠٠٠؛ 
تطلب أيضا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة  - ٧

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 
  

مشروع القرار الثاين 
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قراراــــا ٢٣٦/٤٤ املـــــؤرخ ٢٢ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٨٩، 
و ٢٢/٤٩ ألــــف املــــؤرخ ٢ كانـــــون األول/ديســــــمرب ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بـــــاء املـــــؤرخ 
٢٠ كانـون األول/ديسمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كانــون األول/ديسـمرب ١٩٩٨ 
و ٢١٩/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، و ١٩٥/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون 
األول/ديســـمرب ٢٠٠١، وقـــــرار الــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ٦٣/١٩٩٩ املــــــؤرخ 
٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩ وإذ حتيـط علمـــا بقــرار الــس ٣٥/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٦ متــوز/يوليــه 

 ،٢٠٠١
وإذ تؤكد على الطابع املتعدد القطاعات واالختصاصـات الشـامل لعـدة قضايـا الـذي 
تتسـم بـه عمليـة احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تشـدد علـى أن اسـتمرار التفـاعل والتعــاون 
والشراكة فيما بني املؤسسات املعنية يعد أمرا ال بد منه لتحقيـق األهـداف واألولويـات املتفـق 

عليها، 

 __________
A/CONF.172/9، القرار ١، املرفق األول.  (٤)
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وإذ تعرب عن بالغ قلقـها إزاء ازديـاد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة يف السـنوات 
األخرية مما أسفر عن خسائر جسيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتصاديـة وبيئيـة سـلبية 

طويلة األمد متس اتمعات الضعيفة يف كافة أحناء العامل، وال سيما يف البلدان النامية، 
وإذ تسلّم بأن احلد من الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـة، 

يشكل عنصرا هاما يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة، 
وإذ تشـري إىل أن االحتفـال بـاليوم الـدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـــة جيــري يــوم 

األربعاء الثاين من شهر تشرين األول/أكتوبر، 
وإذ تشـري أيضـاً إىل نتـائج العقـد الـدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـــا يف ذلــك 
الــدروس املســتفادة منــه، املــة يف واليــة جنيــف املتعلقــــة بـــاحلد مـــن الكـــوارث ووثيقـــة 
االستراتيجية املعنونة �من أجل عامل أكثر أمنا يف القرن احلادي والعشرين: احلـد مـن املخـاطر 

والكوارث� (٥)، 
وإذ تكرر تأكيد أن الكوارث الطبيعية تلحـق أضـرارا باهليـاكل األساسـية االجتماعيـة 
واالقتصادية يف مجيع البلدان، لكن العواقب الطويلـة األمـد املترتبـة عنـها تكـون وخيمـة بوجـه 

خاص على البلدان النامية، كما أا تعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، 
وإذ تؤكــد حاجــة احلكومــات إىل مواصلــــة تعاوـــا وتنســـيق جـــهودها يف ميـــدان 
الكـوارث الطبيعيـة، وفقـا ملـهارات وقـدرات كـل منـــها، ابتــداء مــن مرحلــة الوقايــة ومــرورا 
باإلنذار املبكر واالستجابة والتخفيف من حدة الكوارث واإلنعاش والتعمري، عــن طريـق مجلـة 
من التدابري منها بناء القـدرات علـى مجيـع الصعـد، حينمـا يكـون مناسـبا، داخـل إطـار العمـل 

اخلاص بتنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
وإذ تؤكد أيضا حاجة احلكومات إىل مواصلة تعاوا وتنسـيق جـهودها مـع منظومـة 
األمــم املتحــدة وســائر املنظمــات الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــــة 
والشـركاء اآلخريـن، حسـبما يكـون مناسـبا، مـن أجــل ضمــان التضــافر الفعــال يف التصــدي 

للكوارث الطبيعية، 
وإذ تسـلم باحلاجـــة املاســة إىل املضــي يف تطويــر املعــارف العلميــة والتقنيــة القائمــة 
واالنتفاع ا للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، وتشدد على ضرورة وصـول البلـدان الناميـة 

إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية، 
 __________

اعتمدتا يف احملفل الربناجمي املعين بالعقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية الذي عقد يف جنيـف يف الفـترة مـن  (٥)
٥ إىل ٩ متوز/يوليه ١٩٩٩. 
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وإذ تسلم أيضا باحلاجـة إىل تفـهم األنشـطة االجتماعيـة – االقتصاديـة الـيت تزيـد مـن 
حدة تأثر اتمعات بالكوارث الطبيعيـة ومعاجلـة تلـك األنشـطة وبنـاء قـدرة اتمعـات احملليـة 

على التكيف مع خماطر الكوارث ومواصلة تعزيز تلك القدرة، 
ــــة املســـتدامة(٦) وخطـــة  وإذ تضــع يف اعتبارهــا إعــالن جوهانســربغ املتعلــق بالتنمي

جوهانسربغ التنفيذية(٧) ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، 
وإذ تالحــظ باهتمــام مبــادرات الشــراكة الــيت اختذــا وطواعيــة بعــض احلكومـــات 

واملنظمات الدولية، واموعات الرئيسية، وأعلنت خالل مؤمتر القمة العاملي، 
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن  - ١

الكوارث الطبيعية(٨)؛ 
ترحــب مبذكــرة التفــاهم املوقعــــة بـــني األمانـــة املشـــتركة بـــني الوكـــاالت  - ٢
لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وتشـجع األمانـــة 
على مواصلة إبرام اتفاقات مماثلـة مـع منظمـات دوليـة أخـرى لتحسـني التضـافر وإيضـاح دور 

كل جانب؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم، يف تقـاريره إىل اجلمعيـة العامـة، يف دورــا  - ٣
الثامنة واخلمســني، مقترحـات حمـددة إىل الـدول األعضـاء بغـرض تنفيـذ اإلجـراءات الـيت اتفـق 

عليها يف هذا الصدد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف خطته التنفيذية(٧)؛ 
تقرر اختاذ قرار بشأن كيفيـة اختتـام عمليـة اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا  - ٤
مـن أجـل عـامل أكـثر أمنـا: مبـادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة والتـأهب هلـــا وختفيــف 

حدا، وخطة عملها(٩)، يف دورا الثامنة واخلمسني؛ 
تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، مبســــاعدة مـــن األمانـــة املشـــتركة بـــني  - ٥
الوكاالت لالســتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وبالتشـاور مـع احلكومـات واملنظمـات 
ذات الصلة ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك، املؤسسات املالية الدولية، بالتخطيط والتنسـيق 

 __________
تقريــــــــر مؤمتــر القمـــة العاملــــي للتنميــــــة املستدامـــــــة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا ٢٦ آب/أغسـطس -  (٦)

٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ (منشورات األمم املتحدة رقم املبيع E.03.II.A.1)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٧)

 .A/57/190 (٨)
A/CONF.172/9، القرار ١، املرفق األول.  (٩)
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ـــتعراض اســتراتيجية يوكوهامــا لعــام ٢٠٠٤، وأن يقــدم تقريــرا يف هــذا  الالزمـني لعمليـة اس
الصدد إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يرصد ما يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداريـة  - ٦
يف حدود املوارد القائمة، كي يتسىن لألمانة املشتركة بني الوكاالت أداء عملها بفعالية؛ 

تشجع اتمع الدويل على توفري املوارد املاليـة الالزمـة للصنـدوق االسـتئماين  - ٧
لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وتقـدمي الضـــروري مــن املــوارد العلميــة والتقنيــة 
والبشـرية وغريهـا مـن املـوارد، لضمـان توفـري الدعـــم الكــايف ألنشــطة األمانــة املشــتركة بــني 

الوكاالت وفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت وأفرقتها العاملة؛ 
تطلــب إىل األمــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثامنـــة  - ٨

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 
 *   *   *

كما توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل:  - ١٥
  

 الكوارث الطبيعية والضعف يف مواجهتها 
إن اجلمعية العامة تقرر: 

أن تنظـر يف موضـــوع الكــوارث الطبيعيــة وحالــة الضعــف يف مواجهتــها يف  (أ)
دورـا الثامنـة واخلمسـني يف إطـار البنـد الفرعـــي املعنــون �االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 

الكوارث� من بند جدول األعمال �البيئة والتنمية املستدامة�؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة  (ب)
واخلمسني عن اآلثار السلبية لألحوال اجلوية البالغة السـوء ومـا يصحبـها مـن كـوارث طبيعيـة 
تتعــرض هلــا البلــدان الضعيفــة وال ســيما البلــدان الناميــة يف فــرع خــاص مــن تقريــــره عـــن 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الطبيعية. 
 

 


