
A/58/484/Add.5األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalاجلمعية العامة 
17 December 2003
Arabic
Original: Spanish

191203    191203    03-66185 (A)
*0366185*

الدورة الثامنة واخلمسون 
 البند ٩٤ (هـ) من جدول األعمال 

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

املقرر: السيد خوزيه ألربتو بريز غوتيرييس (غواتيماال) 
 

مقدمة  أوال -
A، الفقــرة ٢).  أجـرت اللجنـة الثانيـة مناقشـة فنيـــة بشــأن البنــد ٩٤ (انظــر 58/484/ - ١
واتخـذت إجـراءات بشـأن البنـد الفرعـي (هــ) يف اجللسـات ٢٤، و ٢٧، و ٣٧، املعقـــودة يف 
٣ و ٦ تشرين الثاين/نوفمرب و ١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. ويرد سرد لنظـر اللجنـة يف 

A و 27 و 37).  /C.2/58/SR.24) ذلك البند الفرعي يف احملاضر املوجزة ذات الصلة
 

النظر يف املقترحات   ثانيا �
 A/C.2/58/L.72 و  A/C.2/58/L.10 مشروعا القرارين  ألف -

يف اجللسة ٢٤ املعقودة يف ٣ تشرين الثاين/نوفمرب، عـرض ممثـل املغـرب باسـم الـدول  - ٢
األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني واملكســـيك واليابــان 
/A). مث  C.2/58/L.10) مشـروع قـرار معنونـا �االســـتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث�
انضمــت إىل مقدمــي مشــروع القــرار البلــدان التاليــة: أســتراليا، طاجيكســتان، نيوزيلينــــدا، 

سويسرا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان. وفيما يلي نص مشروع القرار: 

 
 

 .Add.1-8 و A/ سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف تسعة أجزاء حتت الرمز 58/484 *



203-66185

A/58/484/Add.5

�إن اجلمعية العامة، 
�إذ تشـيـــــــر إىل قـراراتـــــــها ٢٣٦/٤٤ املــــــــؤرخ ٢٢ كـانـــــــــون األول/ 
ـــــر ١٩٩٤،  ديســـمرب ١٩٨٩، و ٢٢/٤٩ ألـــف املـــؤرخ ٢ كانــــون األول/ديــسمـب
و ٢٢/٤٩ بـــاء املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املـــؤرخ 
١٥ كانـون األول/ديسمرب ١٩٩٨، و ٢١٩/٥٤ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب 
١٩٩٩، و ١٩٥/٥٦ املــــؤرخ ٢١ كــــانون األول/ديسمـبـــــــر ٢٠٠١، و٢٥٦/٥٧ 
ــــــــصادي  املـــــؤرخ ٢٠ كـــــانون األول/ديســـــمرب ٢٠٠٢، وقــــــرار اــــــلس االقــت
واالجتـمــاعــي ٦٣/١٩٩٩ املــــؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، وإذ حتيـط علمـا بقــرار 

الس ٣٥/٢٠٠١ املؤرخ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠١، 
�وإذ تؤكد أن احلد مـن الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن التـأثر بـالكوارث 

الطبيعية، هو عنصر هام يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة، 
�وإذ حتيط علما باألحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالن الـوزاري الصـادر 
عن املؤمتر الوزاري للمنتدى العـاملي الثـالث للميـاه املعقـود يف كيوتـو، اليابـان، يومـي 

٢٢ و٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ بشأن الكوارث املتصلة باملياه،  
�وإذ تؤكــد مــن جديــد أن الكــوارث الطبيعيــة تلحــــق أضـــرارا باهليـــاكل 
ـــدان، لكــن العواقــب الطويلــة األمــد  األساسـية االجتماعيـة واالقتصاديـة يف مجيـع البل
املترتبة عليها تكون وخيمة بوجه خاص علـى البلـدان الناميـة، وتعرقـل حتقيـق تنميتـها 

املستدامة، 
ـــارف العلميــة والتقنيــة  �وإذ تسـلم باحلاجـة املاسـة إىل املضـي يف تطويـر املع
القائمة واالنتفاع ا للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية، وتشدد علـى حاجـة البلـدان 

النامية إىل الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية، 
�وإذ تعرب عن بالغ قلقــها إزاء ازديـاد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة يف 
السـنوات األخـــرية ممــا أســفر عــن خســائر جســيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة 
واقتصاديـة وبيئيـة سـلبية طويلـة األمـد متـس اتمعـات الضعيفـة يف كافـة أحنـاء العــامل، 

وال سيما يف البلدان النامية، 
حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد  - ١�

من الكوارث؛ 
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ـــار تقييــم  تدعـو احلكومـات واملنظمـات الدوليـة ذات الصلـة إىل اعتب - ٢�
أخطار الكوارث عنصرا أساسيا يف اخلطط اإلمنائية وبرامج القضاء على الفقر؛  

تشـدد علـى أن التفـاعل املسـتمر، والتنسـيق، والشـراكات فيمـا بـــني  - ٣�
املؤسسات املعنية تعد أمورا ال بد منها للتصدي آلثار الكوارث الطبيعية بفعالية؛  

تسلم بأمهية القيام، حسب االقتضاء، بربـط إدارة أخطـار الكـوارث  - ٤�
باألطر اإلقليمية، مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، من أجل معاجلة قضايـا 

القضاء على الفقر، والتنمية املستدامة؛ 
تسلم أيضا بأمهية اختاذ تدابري ملراعاة املنظـور اجلنسـاين عنـد تصميـم  - ٥�

وتنفيذ استراتيجيات احلد من الكوارث قصد حتسني فعالية تلك االستراتيجيات؛  
تسلم كذلك بأمهيـة اإلنـذار املبكـر بوصفـه عنصـرا أساسـيا يف احلـد  - ٦�
من الكوارث وتشدد على نتائج املؤمتر الدويل الثـاين املعـين بـاإلنذار املبكـر املعقـود يف 
بون، أملانيا، من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، اليت تتيـح إسـهاما فنيـا يف 
ـــة التقــاء  اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمنـا: مبـادئ توجيهي

الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملها؛ 
تقرر أن تعقد املؤمتر العاملي الثاين املعين بـاحلد مـن الكـوارث يف عـام  - ٧�

٢٠٠٥ حتقيقا لألهداف التالية:  
إجــراء اســتعراض الســتراتيجية يوكوهامــا وخطــة عملــها، ــــدف  �(أ)

استكمال اإلطار التوجيهي املتصل باحلد من الكوارث يف القرن احلادي والعشرين؛ 
ـــة لكفالــة إعمــال األحكــام ذات  حتديـد أنشـطة ووسـائل تنفيـذ معين �(ب)
الصلـة الـواردة يف خطـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـــة املســتدامة (��خطــة 

جوهانسربغ للتنفيذ��) بشأن أشكال الضعف وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث؛ 
تبادل أفضل املمارسات والـدروس املسـتفادة للتصـدي للكـوارث يف  �(ج)

سياق بلوغ التنمية املستدامة؛ 
زيادة الوعي بأمهيـة سياسـات احلـد مـن الكـوارث، ممـا ييسـر ويعـزز  �(د)

تنفيذ تلك السياسات؛ 
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تقبـل مـع فـائق التقديـر العـرض السـخي املقـدم مـن حكومـة اليابــان  - ٨�
الستضافة املؤمتر، وتقــرر أن يعقـد املؤمتـر يف كـويب، هيوغـو، اليابـان مـن ١٨ إىل ٢٢ 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥؛  
تقـرر إنشـاء جلنـة حتضرييـة حكوميـة دوليـة مفتوحـــة بــاب العضويــة  - ٩�
ـــة للمؤمتــر، وإقــرار  للمؤمتـر مـن أجـل اسـتعراض األعمـال التحضرييـة التنظيميـة والفني
برنامج عمله واقتراح النظام الداخلي الذي سـيعتمده، ويقـرر أيضـا أن جتتمـع اللجنـة 
التحضرييــة يف جنيــف عقــب دوريت عــام ٢٠٠٤ النصــف ســــنويتني لفرقـــة العمـــل 
املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة بــاحلد مــن الكــوارث؛ وأن تعقــد اجتماعــا ملـــدة 

يوم واحد يف كويب؛  
�١٠ -تقـرر كذلـك أن يكـون للجنـة التحضرييـة احلكوميـة الدوليـة مكتــب 
يتألف من مخسـة ممثلـني عـن الـدول األعضـاء ينتخبـون علـى أسـاس التمثيـل اجلغـرايف 

العادل؛ 
�١١ -تطلـب إىل األمانـة املشـــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية الدوليــة 
للحـد مـن الكـــوارث أن تقــوم بــدور أمانــة املؤمتــر وأن تنســق األنشــطة التحضرييــة 
بالتعـاون الوثيـق مـع البلـد املضيـف واللجنـة التحضرييـة وبدعـم تـام مـن إدارات أمانــة 

األمم املتحدة ذات الصلة؛ 
�١٢ -تدعو الدول األعضاء وكافة اهليئـات والوكـاالت املتخصصـة التابعـة 
لألمم املتحدة وسائر الوكاالت واملنظمات احلكوميـة الدوليـة ذات الصلـة، وال سـيما 
األعضـاء يف فرقـة العمـل املشـــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاحلد مــن الكــوارث إىل 

املشاركة النشطة يف املؤمتر وكذلك يف عمليته التحضريية؛ 
�١٣ -ترحب بإسهامات مجيع املنـاطق الـيت ميكـن أن تقـدم مدخـالت فنيـة 

يف العملية التحضريية ويف املؤمتر ذاته؛ 
�١٤ -تشـجع اإلسـهامات الفعليـة مـن اموعـــات الرئيســية، علــى النحــو 
احملــدد يف جــدول أعمــال القــرن ٢١، وتدعوهــا إىل طلــب االعتمــاد يف املؤمتـــر ويف 
عمليته التحضريية، وتقرر أن يكون اعتمادها ومشاركتها وفقا للنظام الداخلي للجنـة 
التنميـة املسـتدامة وللنظـام الداخلـي ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املســـتدامة واملمارســة 

املتبعة يف اللجنة فيما خيص مشاركة وإشراك اموعات الرئيسية؛  
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�١٥ -تقـرر أن يتـم متويـل العمليـة التحضرييـة واملؤمتـر ذاتـه بواسـطة مــوارد 
امليزانية القائمة، دون التأثري سلبيا يف األنشطة املربجمـة، وبواسـطة التربعـات للصنـدوق 

االستئماين لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
�١٦ -تشـجع اتمـع الـدويل علـى توفـري املـوارد املاليـة الالزمـــة للصنــدوق 
االسـتئماين، وتقـدمي مـا يلـزم مـن املـوارد العلميـة والتقنيـة والبشـرية وغريهـا، لضمـــان 
الدعـم الكـايف ألنشـطة األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالســـتراتيجية وفرقــة العمــل 
املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكوارث وأفرقتها العاملة، وكذلـك لتيسـري 

األعمال التحضريية للمؤمتر؛ 
�١٧ -تعــرب عــن تقديرهــا للبلــدان الــيت قدمــت دعمــــا ماليـــا ألنشـــطة 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عن طريق التربع لصندوقها االستئماين؛ 
�١٨ -تطلــب إىل األمــني العــام أن يرصــد مــا يكفــي مــن املــــوارد املاليـــة 
واإلداريـة يف حـــــدود املـــوارد القائمـة، كـي يتسـىن لألمانـة املشـتركة بـني الوكــاالت 

لالستراتيجية أداء عملها بفعالية؛ 
�١٩ -تطلب أيضا إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا 
التاسـعة واخلمســـني تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار، وال ســيما عــن حالــة األعمــال 

التحضريية للمؤمتر العاملي وذلك يف إطار البند املعنون البيئة والتنمية املستدامة�. 
 .(A/C.2/58/SR.24 انظر) ويف اجللسة نفسها أدىل ممثل اليابان ببيان - ٣

ويف اجللسة ٣٧ املعقودة يف ١١ كانون األول/ديسمرب، عرضت نائبـة رئيـس اللجنـة،  - ٤
آيرينا زوبزيفيتش (كرواتيا) مشروع قرار معنونا �االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث� 
(A/C.2/58/L.72) قدمتـه علـى أسـاس مشـاورات غـري رمسيـة ُأجريـــت بشــأن مشــروع القــرار 

  .A/C.2/58/L.10

ويف اجللسة نفسها أيضا، صوبت نائبة الرئيس شفويا الفقـرة ٨ مـن منطـوق مشـروع  - ٥
القرار باضافة كلمة �هيوغو� بعد كلمة �كويب�. 

ويف اجللســة نفســها تــال مديــر شــعبة شــؤون اجلمعيــة العامــة والــس االقتصــــادي  - ٦
 A/ C.2/58/L.72 واالجتماعي بيانا عن اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية علـى مشـروع القـرار

 .(A/C.2/58/SR.37 انظر)
A بصيغتـه املصوبـة  /C.2/58/L.72 واعتمدت اللجنة يف اجللسة نفسـها مشـروع القـرار - ٧

شفويا (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار األول). 
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وبعد اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل اليابان ببيان.  - ٨
ويف ضــــوء اعتمــــاد مشــــروع القــــرار A/C.2/58/L.72 ســــحب مشــــروع القـــــرار  - ٩

A/C.2/58/L.10 من طرف مقدميه. 
 

 A/C.2/58/L.67 و A/C.2/58/L.25 مشروعا القرارين  باء -
يف اجللسة ٢٧ املعقودة يف ٦ تشرين الثاين/نوفمرب، عـرض ممثـل املغـرب باسـم الـدول  - ١٠
األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني مشـروع قـرار معنونـا 

�الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها� (A/C.2/58/L.25) فيما يلي نصه: 
�إن اجلمعية العامة، 

�إذ تشــــري إىل مقررهــــا ٥٤٧/٥٧ املــــؤرخ ٢٠ كــــانون األول/ديســـــمرب 
 ،٢٠٠٢

�وإذ تضع يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ املتعلق بالتنميـة املسـتدامة وخطـة 
تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةاليت اعتمدها مؤمتـر القمـة العـاملي املعقـود يف 
جوهانسربغ، جنوب أفريقيـا، يف الفـترة مـن ٢٦ آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/سـبتمرب 

 ،٢٠٠٣
�وإذ تســلم بالزيــادة الكبــرية يف وتــرية وحــدة الظواهــر اجلويــة القصــــوى 
والكوارث الطبيعية املتصلة ا وإذ تعرب عن قلقها إزاء احتمال استمرار هـذا االجتـاه 

يف املستقبل؛ 
�وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـــها إزاء اآلثــار الســلبية الكبــرية الــيت تنجــم عــن 
الظواهر اجلوية القصوى والكــــــوارث الطبيعية املتصلة ا الـيت ال تـزال تعـوق التقـدم 
االقتصـادي واالجتمـاعي، ال سـيما يف البلـدان الناميـــة، مبــا يف ذلــك الــدول اجلزريــة 
الصغـرية الناميـة، الـيت تتحمـل حصـــة غــري متناســبة مــن عــبء العواقــب االقتصاديــة 

واالجتماعية والبيئية للكوارث، 
�وإذ تضع فـــــي اعتبارهـــــا خمتلف الطرق واألشكال اليت تتعرض ا مجيـع 
الدول، وال سيما البلدان الناميـة األقـل مناعـة، للظواهـر اجلويـة القصـوى ذات التأثـري 

العاملي، مثل ظاهرة النينيو، 
�وإذ تالحظ أن البيئـــــــة العامليــــــة ال تزال تعـاين، فتنشـأ عـن ذلـك مواطـن 

ضعف إضافية، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية، 
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�وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة معاجلة الظواهر اجلويـة القصـوى والكـوارث 
الطبيعية املتصلة ا واحلد منها بصورة متسقة، 

ــة  حتيـط علمـا بـالفرع املسـتقل املتعلـق باآلثـار السـلبية للظواهـر اجلوي - ١�
القصوى والكوارث الطبيعية املتصلة ا على البلـدان الضعيفـة، وخباصـة علـى البلـدان 
الناميـة، الـوارد يف تقريـر األمـني العـام عـن االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكــوارث 

على حنو ما طلبته اجلمعية يف مقررها ٥٤٧/٥٧؛ 
حتـث اتمـــع الــدويل علــى مواصلــة استكشــاف مجلــة مــن الســبل  - ٢�
والوسـائل منـها تعزيـز التعـاون واملسـاعدة التقنيـة للحـد مـن اآلثـار الضـارة للكــوارث 
الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك الظواهـر اجلويـة القصـوى، وخباصـــة يف البلــدان الضعيفــة، مــن 
خالل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث الـيت تتيـح إطـارا للتعـاون بشـأن 
وضع املنهجيات الكفيلة بتوصيف وقياس وتقييم ومواجهة الكوارث الطبيعية بصـورة 
منتظمة، مبا يف ذلك الكوارث اجلوية واملخاطر ومواطن الضعف وتشجع فرقـة العمـل 

املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث على مواصلة عملها ذا الشأن؛ 
تشجع فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث علــى  - ٣�
دعـم التنسـيق بشـأن تعزيـز احلـد مـن الكـوارث وكذلـك إتاحـــة املعلومــات ألمانــات 
كيانـات األمـم املتحـدة بشـأن خيـارات احلـــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك 

الكوارث واملخاطر ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية؛ 
تشـجع مؤمتـر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـــدة اإلطاريــة املتعلقــة  - ٤�
بتغري املناخ واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باالتفاقية اإلطاريـة لألمـم املتحـدة 
املتعلقـة بتغـري املنـاخ علـى مواصلـة التصـدي لآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ، ال ســـيما يف 
البلدان النامية األقل مناعة إزاء تلك اآلثـار، وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتشـجع 
أيضا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ على مواصلة تقييم اآلثار الضارة لتغـري 

املناخ على النظم االجتماعية االقتصادية والطبيعية للبلدان النامية؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا  - ٥�
التاسعة واخلمسني عن تنفيذ هذا القرار يف فرع مستقل مـن تقريـره عـن االسـتراتيجية 

الدولية للحد من الكوارث�. 
ويف اجللسة ٣٧ املعقودة يف ١١ كانون األول/ديسمرب، عرضت نائبـة رئيـس اللجنـة،  - ١١
آيرينا زوبزيفيتش ( كرواتيا) مشروع قـرار معنـون �الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا� 
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(A/C.2/58/L.67) قُدمتـه علـى أساس مشـاورات غـري رمسيـــة ُأجريــت بشــأن مشــروع القــرار 
 .A/C.2/58/L.25

وأدخلت نائبة الرئيس يف اجللسة نفسها تصويبات شفوية على مشروع القرار.  - ١٢
A بصيغتـه املصوبـة  /C.2/58/L.67 ويف اجللسة نفسها اعتمدت اللجنـة مشـروع القـرار - ١٣

شفويا (انظر الفقرة ١٥، مشروع القرار الثاين). 
ويف ضــــوء اعتمــــاد مشــــروع القــــرار A/C.2/58/L.67 ســــحب مشــــروع القـــــرار  - ١٤

A/C.2/58/L.25 من طرف مقدميه. 
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توصيات اللجنة الثانية   ثالثا -
توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليني:  - ١٥

 مشروع القرار األول 
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قـراراتــــها ٢٣٦/٤٤ املـــؤرخ ٢٢ كـانـــــون األول/ديســــمرب ١٩٨٩، 
ــــــر ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بـــــاء املــــؤرخ  و ٢٢/٤٩ ألـــف املـــؤرخ ٢ كانــــون األول/ديــسمـب
٢٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كانـون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، 
و ٢١٩/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، و ١٩٥/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون 
ـــــرار  األول/ديسمـبـــر ٢٠٠١، و ٢٥٦/٥٧ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢، وق
اـلس االقــتـصادي واالجتـمــاعــي ٦٣/١٩٩٩ املــــؤرخ ٣٠ متـوز/يوليـه ١٩٩٩، وإذ حتيـط 
علمــا بقــرار الــس ٣٥/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٦ متــــوز/يوليـــه ٢٠٠١، وإذ تـــأخذ يف االعتبـــار 
الواجب قرارها ٢٧٠/٥٧ باء بشأن �التنفيذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج املؤمتـرات 
الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة يف اـــالني االقتصــادي واالجتمــاعي� 

املؤرخ ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، 
وإذ تشري أيضا إىل إدراج مسألة �إدارة الكـوارث وقابليـة التـأثر� يف برنـامج العمـل 

املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة، 
وإذ تؤكد أن احلد من الكوارث، مبا يف ذلك احلد من التأثر بالكوارث الطبيعيـة، هـو 

عنصر هام يف حتقيق التنمية املستدامة، 
وإذ حتيط علما باألحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالن الوزاري الصادر عـن املؤمتـر 
ـــان، يومــي ٢٢ و ٢٣ آذار/  الـوزاري للمنتـدى العـاملي الثـالث للميـاه املعقـود يف كيوتـو، الياب

مارس ٢٠٠٣ بشأن الكوارث املتصلة باملياه، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن الكــوارث الطبيعيــة تلحــق أضــــرارا باهليـــاكل األساســـية 
االجتماعيـة واالقتصاديـة يف مجيـع البلـدان، لكـن العواقـب الطويلـة األمـد املترتبـة عليـها تكــون 

وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، وتعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، 
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وإذ تسـلم باحلاجـــة املاســة إىل املضــي يف تطويــر املعــارف العلميــة والتقنيــة القائمــة 
واالنتفـاع ـا للحـد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـة، وتشـدد علـى حاجـــة البلــدان الناميــة إىل 

الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء عـدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف 
السـنوات األخـرية ممـا أسـفر عـن خسـائر جسـيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـــة واقتصاديــة 
وبيئية سلبية طويلة األمد متس اتمعـات الضعيفـة يف كافـة أحنـاء العـامل، وال سـيما يف البلـدان 

النامية، 
وإذ تسلم أيضا باحلاجة إىل مواصلـة تعزيـز فـهم لألنشـطة االجتماعيـة - االقتصاديـة 
اليت تفاقم تأثر اتمعات بالكوارث الطبيعية ومعاجلة تلك األنشطة وإىل بنـاء قـدرة اتمعـات 

على التصدي ألخطار الكوارث ومواصلة تعزيزها، 
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن  - ١

الكوارث(١)؛ 
تدعو احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إىل اعتبار تقييم أخطار الكـوارث  - ٢

عنصرا أساسيا يف اخلطط اإلمنائية وبرامج القضاء على الفقر؛  
تشدد على أن التعاون والتنسيق املستمرين بني احلكومـات، ومنظومـة األمـم  - ٣
املتحــدة، وســائر املؤسســات الدوليــة، واملنظمــات اإلقليميــة، واملنظمــــات غـــري احلكوميـــة، 
والشركاء اآلخرين، حسـب االقتضـاء، عنصـران أساسـيان للتصـدي آلثـار الكـوارث الطبيعيـة 

بفعالية؛ 
تسلم بأمهية القيام، حسـب االقتضـاء، بربـط إدارة أخطـار الكـوارث بـاألطر  - ٤
اإلقليمية، مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(٢)، من أجل معاجلة قضايا القضـاء علـى 

الفقر، والتنمية املستدامة؛  
ـــد  تسـلم أيضـا بأمهيـة مراعـاة املنظـور اجلنسـاين فضـال عـن إشـراك النسـاء عن - ٥

تصميم وتنفيذ مجيع مراحل إدارة الكوارث، خاصة يف مرحلة احلد من الكوارث؛ 
ـــذار املبكــر بوصفــه عنصــرا أساســيا يف احلــد مــن  تسـلم كذلـك بأمهيـة اإلن - ٦
ـــود يف بــون،  الكـوارث وتوصـي بتنفيـذ نتـائج املؤمتـر الـدويل الثـاين املعـين بـاإلنذار املبكـر املعق

__________

 .A/58/277 (١)
A/57/304، املرفق.  (٢)
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أملانيا، يف الفترة من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، الذي سلط الضوء علـى أمهيـة 
التنسـيق والتعـاون املعززيـن إلدمـاج األنشـطة والدرايـة الفنيـة ملختلـف القطاعـات املشــاركة يف 
عملية اإلنذار املبكـر، وأسـهم يف اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمنـا: 

مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملها(٣)؛ 
تقرر أن تعقد مؤمترا عامليـا بشـأن احلـد مـن الكـوارث يف عـام ٢٠٠٥، علـى  - ٧
مستوى كبار املسؤولني، دف تعزيز املناقشات املتخصصة وحتقيق تغيريات ونتائج ملموسـة، 

سعيا إىل حتقيق األهداف التالية: 
ـــا وخطــة عملــها، ــدف اســتكمال  اختتـام اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهام (أ)

اإلطار التوجيهي بشأن احلد من الكوارث يف القرن احلادي والعشرين؛  
حتديد أنشطة معينة لكفالة تنفيذ األحكام ذات الصلة الــواردة يف خطـة تنفيـذ  (ب)
نتائج مؤمتر القمة العــاملي للتنميـة املسـتدامة (�خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ�)(٤) بشـأن أشـكال 

الضعف وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث؛ 
تبـادل أفضـل املمارسـات والـدروس املسـتفادة لتعزيـز احلـد مـن الكـــوارث يف  (ج)

سياق بلوغ التنمية املستدامة، وحتديد الثغرات والتحديات؛ 
زيادة الوعي بأمهية سياسات احلد من الكوارث، مما ييسر ويعـزز تنفيـذ تلـك  (د)

السياسات؛ 
زيـادة موثوقيـة املعلومـــات املالئمــة املتصلــة بــالكوارث وتوافرهــا للجمــهور  (هـ)
ووكـاالت إدارة الكـوارث يف مجيـع املنـاطق، علـى النحـو الـوارد يف األحكـام ذات الصلـة مــن 

خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
تقبل مع فائق التقدير العرض السخي املقـدم مـن حكومـة اليابـان السـتضافة  - ٨
املؤمتـر، وتقـرر أن يعقـد املؤمتـر يف كـويب، هيوغـو، اليابـان، يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٢ كــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٥؛ 
تقرر إنشاء جلنة حتضريية حكومية دولية مفتوحـة بـاب العضويـة للمؤمتـر مـن  - ٩
أجل استعراض األعمـال التحضرييـة التنظيميـة والفنيـة للمؤمتـر، وإقـرار برنـامج عملـه واقـتراح 

__________

A/CONF.172/9، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول.  (٣)
تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا، ٢٦ آب/أغســـطس - ٤ أيلــول/  (٤)
سـبتمرب ٢٠٠٢ (منشـورات األمـم املتحـدة، رقم املبيـــع A..03.II.A.1 والتصويــب)، الفصــل األول، القــرار ٢، 

املرفق. 
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النظـام الداخلـي الـذي سـيعتمده، وتقـرر أيضـا أن جتتمـع اللجنـة التحضرييـة يف جنيـف عقـــب 
دوريت عام ٢٠٠٤ النصف سنويتني لفرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مـن 
الكوارث، لفترة أقصاها يومان يف كـل مـرة؛ وأن تعقـد اللجنـة التحضرييـة اجتماعـا ملـدة يـوم 
واحد يف كويب، خالل املواعيد املذكورة يف الفقرة ٨ أعاله مـن منطـوق هـذا القـرار، حسـب 

الضرورة؛ 
تقرر كذلك أن يكون للجنة التحضريية احلكومية الدولية مكتب يتـألف مـن  - ١٠

مخسة ممثلني للدول األعضاء ينتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف العادل؛ 
تدعـو اموعـات اإلقليميـة إىل تسـمية مرشـحيها ملكتـب اللجنـــة التحضرييــة  - ١١
حبلول اية كــانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، حـىت يتسـىن إشـراكهم يف التحضـري لالجتمـاع األول 

للجنة التحضريية؛ وإبالغ تلك التسميات ألمانة املؤمتر؛ 
تطلـب إىل األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مــن  - ١٢
الكوارث أن تقوم بدور أمانة املؤمتر وأن تنسق األنشطة التحضريية الـيت سـتمول تكلفتـها مـن 
مصادر من خـارج امليزانيـة عـن طريـق الصنـدوق االسـتئماين لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن 
الكوارث، وبتعاون وثيق مع البلد املضيـف واللجنـة التحضرييـة وبدعـم تـام مـن إدارات أمانـة 

األمم املتحدة ذات الصلة؛ 
تفهم أن األنشطة الواردة يف الفقرة ١١ سوف ال تعيق األعمال واألولويـات  - ١٣

األخرى القائمة لألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
تدعـو الـدول األعضـاء وكافـة اهليئـات والوكـاالت املتخصصـة التابعـة لألمــم  - ١٤
املتحـدة وسـائر الوكـاالت واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات الصلـة، وال ســيما األعضــاء يف 
فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلد من الكوارث إىل املشـاركة النشـطة يف املؤمتـر 

وكذلك يف عمليته التحضريية؛ 
ترحب بإسهامات مجيع املناطق اليت ميكن أن تقدم مدخالت فنيـة يف العمليـة  - ١٥

التحضريية ويف املؤمتر ذاته؛ 
تشـجع اإلسـهامات الفعليـة مـن اموعـات الرئيسـية، علـى النحـو احملـــدد يف  - ١٦
جدول أعمال القـرن ٢١(٥)، وتدعوهـا إىل طلـب االعتمـاد يف املؤمتـر ويف عمليتـه التحضرييـة، 

__________

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جانـريو، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ (منشـورات  (٥)
األمم املتحدة، رقم املبيع A.93.I.8 والتصويبات)، الد األول: القرارات الـيت اختذهـا املـؤمتر، القـرار ١، املرفـق 

الثاين. 
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وتقرر أن يكون اعتمادها ومشاركتها وفقـا للنظـام الداخلـي للجنـة التنميـة املسـتدامة وللنظـام 
الداخلي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واملمارسة املتبعـة يف اللجنـة فيمـا يتعلـق مبشـاركة 

وإشراك اموعات الرئيسية؛ 
تقرر أن يتم متويل التكاليف اإلضافية الفعلية للعملية التحضريية واملؤمتـر ذاتـه  - ١٧
من موارد خارجة عـن امليزانيـة ، دون أن يؤثـر ذلـك سـلبيا يف األنشـطة املربجمـة، ومـن خـالل 

تربعات حمددة للصندوق االستئماين لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
تطلب إىل األمانة العامـة لألمـم املتحـدة أن توفـر خدمـات املؤمتـرات للعمليـة  - ١٨
التحضريية واملؤمتر ذاته، ويتحمل تكاليفها البلد املضيف، على أساس أن تكفـل األمانـة العامـة 
استخدام مواردها البشرية املوجودة إىل أقصى حد ممكن بدون أن يكلف ذلـك البلـد املضيـف 

أعباء إضافية؛ 
تشجع اتمع الدويل على توفري املوارد املاليـة الالزمـة للصنـدوق االسـتئماين  - ١٩
لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وتقدمي ما يلزم من املـوارد العلميـة والتقنيـة والبشـرية 
وغريها، لضمان الدعم الكـايف ألنشـطة األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية وفرقـة 
العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلد من الكـوارث وأفرقتـها العاملـة، وكذلـك لتيسـري 

األعمال التحضريية للمؤمتر؛ 
تعـرب عـن تقديرهـا للبلـدان الـيت قدمـت دعمـا ماليـا ألنشــطة االســتراتيجية  - ٢٠

الدولية للحد من الكوارث عن طريق التربع لصندوقها االستئماين؛ 
ـــة يف  تطلـب إىل األمـني العـام أن يرصـد مـا يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداري - ٢١
حــــدود املــوارد القائمة، كي يتسىن لألمانة املشتركة بني الوكاالت لالسـتراتيجية أداء عملـها 

بفعالية؛ 
تطلب أيضا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة  - ٢٢
ـــة األعمــال التحضرييــة للمؤمتــر  واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وال سـيما عـن حال

العاملي وذلك يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�.  
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 مشروع القرار الثاين 
 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشري إىل مقررها ٥٤٧/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، 

وإذ تضع يف اعتبارها إعالن جوهانسـربغ املتعلـق بالتنميـة املسـتدامة(١) وخطـة تنفيـذ 
مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة(٢) (خطة جوهانسربغ للتنفيذ)، 

وإذ تسلم باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنشطة االجتماعية واالقتصادية اليت تزيـد 
من تفاقم قلة مناعة اتمعات إزاء الكـوارث الطبيعيـة، وإلجيـاد حلـول لتلـك األنشـطة، وبنـاء 

وزيادة تعزيز القدرة اتمعية على التصدي ملخاطر الكوارث،  
وإذ تالحظ أن البيئـــــــة العامليــــــة ال تزال تعاين التدهـور ممـا يفـاقم حـاالت الضعـف 

االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف البلدان النامية، 
وإذ تضـع فــــــي اعتبارهــــــا خمتلـف طـرق وأشـــكال تــأثر مجيــع الــدول، وال ســيما 
البلـدان الناميـة األقـل مناعـة، باألخطـــار الطبيعيــة الشــديدة كــالزالزل، والثــورات الربكانيــة، 
والظواهر اجلوية القصوى ذات التأثري العاملي كموجات احلر، واجلفـاف الشـديد والفيضانـات 

والزوابع، وظاهرة النينيو/النينا، 
ـــر وحــدة الظواهــر اجلويــة القصــوى والكــوارث  تعـرب عـن قلقـها العميـق مـن توات

الطبيعية املتصلة ا، 
وإذ تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء اآلثـار السـلبية الكبـرية الـيت تنجـم عـن األخطـار 
الطبيعية الشديدة مبا يف ذلك الظواهر اجلوية القصـوى والكـــــــوارث الطبيعيـة املتصلـة ـا الـيت 

ال تزال تعوق التقدم االقتصادي واالجتماعي، ال سيما يف البلدان النامية،  
وإذ تكـرر التـأكيد، أنـه بـالرغم مـن أن الكـوارث الطبيعيـة تضـر باهليـــاكل األساســية 
االجتماعيـة واالقتصاديـة جلميـع البلـدان، فـإن اآلثـار الطويلـة املـدى للكـوارث الطبيعيـة تكــون 

شديدة بوجه خاص بالنسبة للبلدان النامية، وتعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، 

__________

تقرير مؤمتر القمــة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، اجلمعيـة العامـة، ٢٦ آب/ أغسـطس – ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢،  (١)
منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.03.II.A.1، والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٢)
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وإذ تشـدد علـى ضـرورة أن تتـأهب السـلطات الوطنيـة للكـوارث وجلـهود التخفيــف 
منها، وخباصة من خالل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ليتسىن زيادة تصـدي 
السـكان للكـوارث واحلـد مـن أخطارهـا عليـهم وعلـى سـبل رزقـهم وعلـى اهليـاكل األساســية 

االجتماعية واالقتصادية واملوارد البيئية، 
وإذ تشري إىل أن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث توفـر إطـارا للتعـاون بشـأن 
وضع منهجيات للقيام علـى حنـو منظـم بتحديـد مسـات الكـوارث الطبيعيـة وقياسـها وتقييمـها 

والتصدي هلا مبا يف ذلك الكوارث واألخطار ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية، 
وإذ تضع يف اعتبارها ضـرورة معاجلـة الظواهـر اجلويـة القصـوى والكـوارث الطبيعيـة 

املتصلة ا واحلد منها بصورة متسقة، 
إذ تالحظ ضرورة إقامة تعاون دويل لزيادة قدرة البلدان على التصدي لآلثار السـلبية 
ـــة املتصلــة ــا  جلميـع األخطـار الطبيعيـة مبـا فيـها الظواهـر اجلويـة القصـوى والكـوارث الطبيعي

وخباصة يف البلدان النامية، 
ــــالقدرات املتاحـــة علـــى  وإذ تشــدد علــى أمهيــة زيــادة الوعــي يف البلــدان الناميــة ب

املستويات الوطين، واإلقليمي، والدويل، واليت ميكن تسخريها ملساعدا، 
وإذ حتيط علما بنتائج املؤمتر الدويل الثاين املعـين بـاإلنذار املبكـر الـذي عقـد يف بـون، 

أملانيا، من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣،  
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن  - ١
الكوارث(٣) وخباصة الفرع املتعلق باآلثار السلبية للظواهر اجلوية القصوى والكوارث الطبيعيـة 
املتصلـة ـا علـى البلـدان الضعيفـة، وخباصـة علـى البلـدان الناميـة، علـى حنـو مـا طلبتـه اجلمعيــة 

العامة يف مقررها ٥٤٧/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢؛ 
حتث اتمع الـدويل علـى مواصلـة استكشـاف سـبل ووسـائل، منـها التعـاون  - ٢
واملساعدة التقنية، للحد من اآلثار الضارة للكوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك اآلثـار الناشـئة عـن 
الظواهر اجلوية القصوى، وخباصة يف البلدان الضعيفــة، مـن خـالل تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة 
للحد من الكوارث، وتشجع فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث علـى 

مواصلة عملها ذا الشأن؛ 

__________

A/58/277، الفصل الثاين.  (٣)
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تشجع احلكومات على إنشاء منصات ومراكـز اتصـال للحـد مـن الكـوارث  - ٣
وتعزيزها حيثما كانت موجودة من قبل، 

تشجع أيضا احلكومات على أن تقـوم، بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة  - ٤
وأصحاب املصاحل اآلخرين، بتعزير بناء القدرات يف أشد املناطق ضعفا، لتمكينـها مـن معاجلـة 
العوامل االجتماعية واالقتصادية الـيت تزيـد مـن قلـة مناعتـها، وتشـجع اتمـع الـدويل علـى أن 

يوفر يف هذا الصدد املساعدة الفعالة للبلدان النامية؛ 
تشجع فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث علـى دعـم  - ٥
التنسـيق بشـأن تعزيـز احلـد مـن الكـوارث وكذلـك إتاحـة املعلومـات لكيانـات األمـم املتحـــدة 
بشأن خيارات احلد من الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك املخـاطر الطبيعيـة الشـديدة والكـوارث 

ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية القصوى؛ 
ـــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري  تشـجع مؤمت - ٦
املنـاخ(٤) واألطـراف يف بروتوكـول كيوتـو امللحـق باالتفاقيـة اإلطاريـة لألمـم املتحـــدة املتعلقــة 
بتغري املناخ علـى مواصلـة التصـدي لآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ(٥)، ال سـيما يف البلـدان الناميـة 
األقل مناعة إزاء تلك اآلثار، وذلك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتشـجع أيضـا الفريـق احلكومـي 
الدويل املعين بتغري املناخ على مواصلة تقييم اآلثار الضارة لتغري املناخ على نظم البلـدان الناميـة 

االجتماعية االقتصادية والطبيعية للحد من الكوارث؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة  - ٧
واخلمسني عن تنفيذ هـذا القـرار يف فـرع مسـتقل مـن تقريـره عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة 
ــك  للحـد مـن الكـوارث، وتقـرر النظـر يف مسـألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا يف تل
الدورة يف إطار البند الفرعي: �االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث� مـن البنـد املعنـون 

�البيئة والتنمية املستدامة�. 
 

__________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٩٧١، العدد ٣٠٨٢٢.  (٤)
FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر CP.3/1، املرفق.  (٥)


