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 والستون الثانية الدورة
   )ج( ٥٤ البند

 الكوارث من للحد الدولية االستراتيجية :املستدامة التنمية  
 *الثانية اللجنة تقرير  

 )جورجيا( تشيتانافا تامار السيدة :املقررة
 

 مقدمة - الأو 
 انظـر ( األعمـال  جـدول  مـن  ٥٤ البنـد  بـشأن  موضـوعية  مناقـشة  الثانيـة  اللجنـة  أجرت - ١

A/62/419، ــرة ــذواُت ).٢ الفقـ ــراء خـ ــشأن إجـ ــد بـ ــستني يف )ج( الفرعـــي البنـ  ٣١ و ٢٣ اجللـ
 لوقـائع  سـرد  ويـرد  .٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كـانون  ٥ و نـوفمرب /الثاين تشرين ٦ يف املعقودتني

 (A/C.2/62/SR.33  اجللـــستني هلـــاتني املـــوجزين احملـــضرين يف الفرعـــي البنـــد يف اللجنـــة نظـــر
 ).A/C/62/SR.31 و
 

 A/C.2/62/L.42 و A/C.2/62/L.20 القرارين مشروعي يف النظر - ثانياً 
 باســم باكــستان، ممثــل عــرض نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ٦ يف املعقــودة ،٢٣ اجللــسة يف - ٢

 قـرار  مـشروع  والـصني،  ٧٧ الــ  جمموعـة  يف أعـضاء  هي اليت ة،املتحد األمم يف األعضاء الدول
 :نصه يلي ما ويف ،)A/C.2/62/L.20( “الكوارث من للحد الدولية االستراتيجية” عنوانه

 
 ،إن اجلمعية العامة”  
، ١٩٨٩ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢خ   املؤر ٤٤/٢٣٦ إىل قراراهتا    إذ تشـري ”  
ــؤرخ  ٤٩/٢٢ و ــف امل ــانون األول٢ أل ــسمرب د/ ك ــؤرخ  ٤٩/٢٢، و ١٩٩٤ي ــاء امل  ب

 

 .Add.1-9 و A/62/419 (Parts I and II(ر تقرير اللجنة عن هذا البند حتت الرمز اصدجيري إ * 
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ديــسمرب / كـانون األول ١٥ املــؤرخ ٥٣/١٨٥، و ١٩٩٤ديـسمرب  /األول كـانون  ٢٠
ــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٤/٢١٩ ، و١٩٩٨  ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديـــــسمرب / كـــ

 كـــــانون ٢٠خ  املـــــؤر٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢١املـــــؤرخ 
ــسمرب /األول ــؤرخ ٥٨/٢١٤ ، و٢٠٠٢ديـ ــا٢٣ املـ ــسمرب /ون األولن كـ ، ٢٠٠٣ديـ

 ٢٢ املــؤرخ  ٦٠/١٩٥، و ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول ٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣١ و
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/١٩٨  و،٢٠٠٥ديـــسمرب /كـــانون األول

يوليـه  /متـوز  ٣٠ املؤرخ   ١٩٩٩/٦٣دي واالجتماعي   ، وقراري اجمللس االقتصا   ٢٠٠٦
، وإذ تأخـذ يف اعتبارهـا علـى         ٢٠٠١ يوليه / متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٥، و   ١٩٩٩

 بـشأن التنفيـذ   ٢٠٠٣يونيـه  /حزيران ٢٣ باء املؤرخ  ٥٧/٢٧٠النحو الواجب قرارها    
واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                 

 امليدانني االقتصادي واالجتماعي،األمم املتحدة يف 
 ،٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية مل  أيضا إىلوإذ تشري”  
: ٢٠١٥-٢٠٠٥  إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو للفتـرة وإذ تعيد تأكيد ”  

بنــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث، والبيــان املــشترك الــصادر عــن 
أجـل مـستقبل    احلـد مـن املخـاطر مـن         : الدورة االستثنائية املعنية بكارثة احملـيط اهلنـدي       

 أكثر أمنا، بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، 
 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم  وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا”  

ــفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب         ــا أس ــسنوات األخــرية، مم ــا يف ال أثره
ألمـد أصـابت اجملتمعـات الـضعيفة يف مجيـع           اجتماعية واقتـصادية وبيئيـة سـلبية طويلـة ا         

  وخاصة يف البلدان النامية، ، املستدامةتها تعوق تنميتأحناء العامل، وبات
اعـات يف  الكـوارث مـسألة شـاملة لعـدة قط    خمـاطر    بأن احلـد مـن       وإذ تسلم ”  

 سياق التنمية املستدامة،
ن قلـة   الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـ          خمـاطر    علـى أن احلـد مـن         وإذ تشدد ”  

 املناعة يف مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة، 
 الكـــوارث خمـــاطر بالعالقـــة الواضـــحة بـــني التنميــة واحلـــد مـــن  وإذ تــسلم ”  

ــها  والتــصدي للكــوارث   ــع هــذه    والتعــايف من وبــضرورة مواصــلة بــذل اجلهــود يف مجي
 اجملاالت، 
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اسة إىل مواصلة تطوير املعارف العلميـة والتقنيـة          باحلاجة امل   أيضا وإذ تسلم ”  
القائمة واالنتفاع هبا من أجل بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، وإذ تـشدد              
على حاجة البلدان النامية إىل احلـصول علـى مـا يالئمهـا مـن التكنولوجيـات املتطـورة                 

م إلجيــاد حلــول أمشــل والــسليمة بيئيــا والفعالــة مــن حيــث التكلفــة والــسهلة االســتخدا 
التـصدي  علـى    الكوارث وتعزيز فعالية وكفـاءة قـدرات هـذه البلـدان             خماطرللحد من   

  الكوارث، خاطرمل
بأن التدابري الرامية إىل التكيف مـع تغـري املنـاخ ميكـن أن               كذلكتسلم  وإذ  ”  

 الكوارث وإذ تشدد على أمهيـة تعزيـز قـدرة اجملتمعـات علـى               خماطرتسهم يف احلد من     
 ، الكوارثخماطرالكوارث الطبيعية من خالل برامج احلد من اجهة مو

 أمهيــة املــضي قــدما يف تطبيــق خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي  وإذ تؤكــد”  
 وتقيـيم املخـاطر     للتنمية املستدامة واألحكام ذات الصلة الواردة فيها بشأن قلـة املناعـة           

 وإدارة الكوارث،
لة بلورة فهم لألنـشطة االجتماعيـة االقتـصادية         باحلاجة إىل مواص   وإذ تسلم ”  

تلـك  ل وإىل التـصدي  اليت تزيد من قلة مناعة اجملتمعات يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة              
 ومواصـلة تعزيـز هـذه        الكـوارث  خمـاطر األنشطة، وبناء قدرة اجملتمعات علـى مواجهـة         

 القدرة،
جية الدوليـة للحـد      بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتي       حتيط علما  - ١”  

 الكوارث؛ من
 بأن االلتزامات الواردة يف إعـالن هيوغـو وإطـار عمـل هيوغـو               تذكر - ٢”  

بناء قدرة األمم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث تـشمل             : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة  
الــدول املنكوبــة إىل تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث الطبيعيــة و 

 املــادي واالجتمــاعي واالقتــصادي التعــايف متــر مبرحلــة انتقاليــة صــوب بــالكوارث الــيت
الكــوارث مــن  التعــايفاملــستدام، لكــي تــضطلع بأنــشطة احلــد مــن املخــاطر يف مرحلــة  

 وبعمليات اإلصالح؛ 
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتؤكد احلاجة إىل           ترحب - ٣”  

لكوارث يف سياسات التنميـة املـستدامة وختطيطهـا      ا خماطرحلد من   اإدماج  فعالية  زيادة  
وبرجمتها؛ وإىل تطـوير وتعزيـز املؤسـسات واآلليـات والطاقـات مـن أجـل بنـاء القـدرة                    

؛ وإىل القيام على حنو منهجي بإدماج هنج احلد مـن املخـاطر يف              األخطارعلى مواجهة   
 التعايف منها؛تنفيذ برامج التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا و
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 باجملتمع الـدويل أن ينفـذ االلتزامـات الـواردة يف إعـالن هيوغـو                هتيب - ٤”  
 وإطار عمل هيوغو تنفيذا كامال؛ 

 الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة  تــدعو - ٥”  
 االحتــاد الــدويل  هــاالدوليــة واهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا في      

 ،منظمـات اجملتمـع املـدين املعنيـة       فـضال عـن     ب األمحر واهلالل األمحـر،      جلمعيات الصلي 
 إىل دعم إطار عمل هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛ 

 مبنظومة األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واملنظمـات              هتيب - ٦”  
الدولية دمج أهداف إطار عمل هيوغـو ومراعاتـه بالكامـل يف اسـتراتيجياهتا وبراجمهـا،       

فيدة يف ذلك من آليات التنسيق القائمة، ومساعدة البلدان النامية عن طريق تلـك              مست
 الكوارث علـى    خماطراآلليات على أن تضع وتنفذ، حسب االقتضاء، تدابري للحد من           

 وجه السرعة؛ 
ــسلم - ٧”   ــاخ يف اإلجــراءات      ت ــع تغــري املن ــدابري التكيــف م ــة دمــج ت  بأمهي

رث الطبيعية، وهتيب باجملتمع الدويل دعم اجلهود الـيت          الكوا خماطرالرامية إىل احلد من     
 ؛تبذهلا البلدان النامية يف هذا الصدد

 مبنظومـة األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واملـصارف            هتيب - ٨”  
اإلقليمية وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية أن تدعم، يف الوقت املناسـب وعلـى              

 خمـاطر  تقودها البلدان املنكوبـة بـالكوارث مـن أجـل احلـد مـن                حنو مطرد، اجلهود اليت   
 التعايف واإلصالح يف أعقاب الكوارث؛الكوارث يف عملييت 

 بأن كـل دولـة مـسؤولة يف املقـام األول عـن تنميتـها املـستدامة          تسلم - ٩”  
 الكوارث، منها املسؤولية عـن محايـة النـاس يف           خماطروعن اختاذ تدابري فعالة للحد من       

وات الوطنيــة مــن أثــر الكــوارث، إقليمهــا ومحايــة اهلياكــل األساســية وغريهــا مــن الثــر 
يشمل تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعـاون الـدويل والـشراكات               مبا

 الدولية لدعم تلك اجلهود الوطنية؛ 
 أيــضا بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير   تــسلم  - ١٠”  

 وطنية وحملية من أجـل تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، بوسـائل منـها وضـع بـرامج                    قدرات
وطنية للحد من الكوارث، وتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور بعـد تلـك القـدرات                 

 على أن تفعل ذلك؛ 
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 أن استمرار التعاون والتنسيق فيمـا بـني احلكومـات ومنظومـة             تؤكد  - ١١”  
ملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  األمــم املتحــدة واملنظمــات األخــرى وا 

والشركاء اآلخرين، حسب االقتضاء، يعترب عنصرا أساسـيا ملعاجلـة اآلثـار النامجـة عـن                
 الكوارث الطبيعية بفعالية؛ 

املبـادرات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت أعـدت للحـد مـن               ب ترحب - ١٢”  
 إعـداد مبـادرات إقليميـة وتطـوير          الكوارث، وتكرر تأكيـد احلاجـة إىل مواصـلة         خماطر

قدرات اآلليات اإلقليميـة علـى احلـد مـن املخـاطر وتعزيزهـا، حيثمـا توجـد، وتـشجع                    
 على استخدام مجيع األدوات املوجودة وتبادهلا؛ 

 املرفــق العــاملي للحــد مــن الكــوارث     ببــدء تــشغيل    أيــضا ترحــب  - ١٣”  
ة ون بـني االسـتراتيجية الدوليـ       مـن خـالل التعـا      ٢٠٠٦سـبتمرب   /يف أيلـول  التعايف منها   و

 ؛للحد من الكوارث والبنك الدويل
 بــاجملتمع الــدويل أن يــدعم، علــى مجيــع املــستويات، وخباصــة   هتيــب  - ١٤”  

على مستوى اجملتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات الـيت مـن         
 ؛ رخاطشأهنا اإلسهام بانتظام يف بناء القدرة على مواجهة امل

ــاملي للحــد مــن   بعقــد  حتــيط علمــا مــع االهتمــام    - ١٥”    خمــاطراحملفــل الع
قــد ، و٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٧ إىل ٥يف الفتــرة مــن ألول مــرة الكــوارث يف جنيــف 

ــوعي باحلــد مــن      ــد إلذكــاء ال ــه منتــدى مفي ــرهن علــى أن ــادل  خمــاطرب  الكــوارث، وتب
 احملــرز يف تنفيــذ إطــار عمــل اخلــربات والــتعلم مــن املمارســات اجليــدة، وتقيــيم التقــدم 

هيوغو، والتعرف على الفجوات املتبقية، وحتديد اإلجراءات املمكن اختاذهـا للتعجيـل            
 ؛يذ على الصعيدين الوطين واحملليخبطى التنف

 الدول األعـضاء علـى زيـادة التزامهـا بالتنفيـذ الفعـال إلطـار                تشجع  - ١٦”  
سـتراتيجية  بنظـام اال  ت اخلاصـة    اآلليـا بـشكل كامـل     عمل هيوغو، مستخدمة يف ذلـك       

 ؛خماطر الكوارثمن الكوارث، مثل احملفل العاملي للحد من الدولية للحد 
 بأمهية إدماج منظور جنساين وإشـراك املـرأة يف وضـع وتنفيـذ              تسلم  - ١٧”  

 مجيع مراحل إدارة الكوارث، وخباصة يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛ 
بلـــدان الـــيت قـــدمت دعمـــا ماليـــا ألنـــشطة  للتعـــرب عـــن تقـــديرها  - ١٨”  

عـن طريـق التـربع لـصندوق األمـم املتحـدة            الدولية للحـد مـن الكـوارث        االستراتيجية  
 االستئماين للحد من الكوارث؛ 
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 اجملتمــع الــدويل علــى تقـدمي تربعــات ماليــة كافيــة للــصندوق  تـشجع   - ١٩”  
فيـذ إطـار عمـل هيوغـو،        االستئماين سعيا إىل ضـمان الـدعم الكـايف ألنـشطة متابعـة تن             

استعراض االستخدام احلايل للصندوق وجدوى توسـيع نطـاق عملـه للقيـام، يف              على  و
ات وطنيـة   البلدان النامية املعرضة للكوارث على وضع اسـتراتيجي       مبساعدة  مجلة أمور،   

 للحد من خماطر الكوارث؛
يـة   احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف واملنظمات الدول      تشجع  - ٢٠”  

واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والقطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين علـى       
  بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛االستثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث

أمانــة الحقــا  الكــوارث ومــا ســتتلقاه خمــاطر أمهيــة احلــد مــن تؤكــد  - ٢١”  
مــن طلبــات متزايــدة بغيــة اختــاذ خطــوات  مــن الكــوارث الدوليــة للحــد االســتراتيجية 

، مانـة األإلرساء قاعدة مالية مـستقرة، وتـسلم بأمهيـة النظـر يف أسـاليب بديلـة لتمويـل                
لتغطيــة نفقــات بعــض  وذلــك علــى وجــه اخلــصوص  ، اكات املقــررةمــن قبيــل االشــتر 

 تقريــره يف وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم اقتراحــا هلــذا الغــرض ، الرئيــسيةهــامهام
  املقبل عن هذا املوضوع؛

نتــائج الدراســة االستقــصائية  األمــني العــام عــن   بتقريــر حتــيط علمــا  - ٢٢”  
 العاملية لنظم اإلنذار املبكر؛ 

 الــدول األعــضاء علــى ضــمان دمــج نظــم اإلنــذار املبكــر يف  تــشجع  - ٢٣”  
بلـدان املتقدمـة     الكـوارث، وهتيـب بال     خمـاطر استراتيجياهتا وخططها الوطنية للحـد مـن        

 النمو أن تعزز قدرة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 
حتــــسني فهــــم وإدراك أســــباب العمــــل علــــى  احلاجــــة إىل تؤكــــد  - ٢٤”  

الكوارث، وكذلك احلاجة إىل بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا من خالل مجلة أمـور،              
تثقيــف والتــدريب للحــد مــن منــها نقــل وتبــادل اخلــربات واملعــارف التقنيــة، وبــرامج ال

احلــصول علـى البيانـات واملعلومــات ذات   تيـسري إمكانيـة   خمـاطر الكـوارث الطبيعيــة، و  
 األهلية؛نظمات امل هاالصلة، وتعزيز الترتيبات املؤسسية، مبا في

ــشدد  - ٢٥”   ــى ضــرورة أن يواصــل ا  ت ــة     عل ــه مبرحل ــدويل اهتمام ــع ال جملتم
 يـدعم عمليـات التأهيـل والـتعمري واحلـد مـن             بعد اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ وأن        ما

املخاطر يف األجلـني املتوسـط والطويـل، وتؤكـد أمهيـة تنفيـذ الـربامج املتـصلة بالقـضاء            
على الفقر والتنمية املستدامة وإدارة عملية احلد من خمـاطر الكـوارث يف أكثـر املنـاطق                 

 ة؛ عرضة هلا، وخباصة يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعي
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األخطـار   ضرورة اتباع هنج شامل ومتوازن يف احلد من مجيـع            تؤكد - ٢٦”  
 اجليولوجيـة واملتـصلة     األخطـار الطبيعية ومعاجلة أوجه قلة املناعـة إزاءهـا، مبـا يف ذلـك              

 اجلوية؛  باملياه واألرصاد
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة               تطلب - ٢٧”  

 “.‘التنمية املستدامة’تني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون والس
 اللجنــة علــى معروضــا كــان ديــسمرب،/األول كــانون ٥ يف املعقــودة ،٣١ اجللــسة ويف - ٣

 مقـدم  ،)A/C.2/62/L.42( “الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة  االسـتراتيجية ” عنوانـه  قـرار  مشروع
 أســاس علــى ،)غواتيمــاال( ســاندوفال - ســانتيزو مــيالين دةالــسي اللجنــة رئيــسة نائبــة مــن

 .A/C.2/62/L.20 القرار مشروع بشأن أجريت رمسية غري مشاورات
 يف ماليــة آثــار عليــه تترتــب ال القــرار مــشروع بــأن اللجنــة بلغــتأُ ذاهتــا، اجللــسة ويف - ٤

  .الربناجمية امليزانية
 القـرار  مـشروع  بتـصويب  ميسرة، بصفتها ا،آيرلند ممثلة قامت أيضا، ذاهتا اجللسة ويف - ٥

 ).A/C.2/62/SR.31 انظر( شفوياً
ــسة ويف - ٦ ــا اجلل ــضاذاهت ــة اعتمــدت ، أي ــشروع اللجن ــرار م ــصيغته A/C.2/62/L.42 الق  ب

 ).٨ الفقرة انظر( شفويا املصوبة
 القــــرار مــــشروع مقـــدمو  قــــام ،A/C.2/62/L.42 القــــرار مـــشروع  العتمــــاد ونظـــرا  - ٧

A/C.2/62/L.20 بسحبه. 
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 الثانية اللجنة توصيات - ثالثاً 
  :التايل القرار مشروع باعتماد العامة اجلمعية الثانية اللجنة وصيت - ٨

 
 الكوارث من للحد الدولية ستراتيجيةالا  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٨٩ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢خ  املـــــؤر٤٤/٢٣٦ إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشـري 

 كـانون   ٢٠ بـاء املـؤرخ      ٤٩/٢٢، و   ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول  ٢ ألف املؤرخ    ٤٩/٢٢ و
، ١٩٩٨ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول١٥ املـــــــؤرخ ٥٣/١٨٥، و ١٩٩٤ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٩ و
، ٢٠٠٢ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٠خ  املـــــــؤر٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤ و
 ،٢٠٠٥ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٢ املـــــــؤرخ ٦٠/١٩٥، و ٢٠٠٤ديـــــــسمرب /األول

ــؤرخ ٦١/١٩٨ و ــانون األول٢٠ املــ ــسمرب / كــ ــصا ٢٠٠٦ديــ ــراري اجمللــــس االقتــ دي ، وقــ
 / متــوز٢٦ؤرخ  املــ٢٠٠١/٣٥، و ١٩٩٩يوليــه /متــوز ٣٠ املــؤرخ ١٩٩٩/٦٣واالجتمــاعي 

ــه  ــا      ٢٠٠١يولي ــى النحــو الواجــب قراره ــا عل ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠، وإذ تأخــذ يف اعتباره ــاء امل  ب
 بـــشأن التنفيـــذ واملتابعـــة املتكـــاملني واملنـــسقني لنتـــائج املـــؤمترات ٢٠٠٣يونيـــه /حزيـــران ٢٣

 امليدانني االقتصادي واالجتماعي،الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف 
 ،)١(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية مل أيضا إىل وإذ تشري 
بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة     )٢( إعـالن هيوغـو  وإذ تعيد تأكيـد    

ــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث    ــدورة   )٣(ق ــصادر عــن ال ــان املــشترك ال ، والبي
، )٤(احلــد مــن املخــاطر مــن أجــل مــستقبل أكثــر أمنــا: نــدياالســتثنائية املعنيــة بكارثــة احملــيط اهل

  الكوارث،بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من
 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمـال الـسياسة العامـة بـشأن تنفيـذ          وإذ تعيد تأكيد   

 ،نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة
__________ 

 .٦٠/١القرار  )١( 
 )٢( A/CONF.206/6 و Corr.1 ١رار ، القاألول، الفصل. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٣( 
 )٤( A/CONF.206/6 و Corr.1املرفق الثاين ،. 
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 أن فرقة العمل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث مـا فتئـت            إىل وإذ تشري  
تقوم بدور املنتدى الرئيسي داخل منظومـة األمـم املتحـدة لوضـع االسـتراتيجيات والـسياسات                 
ــن           ــشتركة يف احلــد م ــال الوكــاالت امل ــل أعم ــن الكــوارث وضــمان تكام ــة إىل احلــد م الرامي

 تأهب هلا،الكوارث وختفيف حدهتا وال
 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف   وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  

الــسنوات األخــرية، ممــا أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية 
 تعــوق توبيئيــة ســلبية طويلــة األمــد أصــابت اجملتمعــات الــضعيفة يف مجيــع أحنــاء العــامل، وباتــ   

 ، وخاصة يف البلدان النامية،امة املستدتهاتنمي
الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن قلـة املناعـة يف        خمـاطر   علـى أن احلـد مـن    وإذ تـشدد  

 سهم يف حتقيق التنمية املستدامة،يشامل مواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر مهم 
ــسلّ  ــن     موإذ ت ــة واحلــد م ــني التنمي ــة الواضــحة ب ــاطر بالعالق ــصدي  خم  الكــوارث والت

 ذل اجلهود يف مجيع هذه اجملاالت،وبضرورة مواصلة بوالتعايف منها للكوارث 
 باحلاجـة املاسـة إىل مواصـلة تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة                  أيضا موإذ تسلّ  

واالنتفاع هبا من أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى حاجـة                 
 يالئمها من التكنولوجيات املتطورة والسليمة بيئيـا والفعالـة   البلدان النامية إىل احلصول على ما    

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

  الكــوارثخمــاطرالتــدابري الراميــة إىل احلــد مــن ه ميكــن لــبعض بأنــ كــذلكم تــسلّوإذ  
وإذ تـشدد علـى   علـى التكيـف مـع تغـري املنـاخ،           تساعد أيضا، يف سياق إطار عمل هيوغو،       أن

الكوارث الطبيعية من خالل بـرامج احلـد مـن          مواجهة  اجملتمعات على   األمم و أمهية تعزيز قدرة    
 ، الكوارثخماطر

ـــ  أمهيــــة املــــضي قــــدما يف تطبيــــق خطــــة التنف وإذ تؤكــــد  املي يــــذ ملــــؤمتر القمــــة العـ
ــة ــة املناعــة    )٥(املــستدامة للتنمي ــشأن قل ــواردة فيهــا ب ــصلة ال ــيم املخــاطر  واألحكــام ذات ال  وتقي
 الكوارث، وإدارة

__________ 
 / أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،               )٥( 

ــبتمرب  ــع     (٢٠٠٢ســ ــم املبيــ ــدة، رقــ ــم املتحــ ــشورات األمــ ــصويبA.03.II.A.1منــ ــصل األو) والتــ  ل،، الفــ
 .، املرفق٢القرار 
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 العــاملي للمحفــلبعقــد أول دورة  وإذ حتــيط علمــا مــع االهتمــام والتقــدير الكــبريين 
 ،)٦(٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ إىل ٥ الكوارث يف جنيف، يف الفترة من خماطرللحد من 
 باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنـشطة االجتماعيـة االقتـصادية الـيت تزيـد        مإذ تسلّ و 

تلـك األنـشطة، وبنـاء    وإىل التـصدي ل من قلـة مناعـة اجملتمعـات يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة           
  ومواصلة تعزيز هذه القدرة، الكوارثخماطرقدرة اجملتمعات على مواجهة 

يـــذ االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد لعـــام عـــن تنف بتقريـــر األمـــني احتـــيط علمـــا - ١ 
 ؛)٧(الكوارث من

 وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة     )٢(أن االلتزامات الواردة يف إعالن هيوغو     ب ُتذكِّر - ٢ 
 تـــشمل تقـــدمي )٣(بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـــة الكـــوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥

الدول املنكوبة بالكوارث الـيت متـر       إىل   و املساعدة إىل البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية      
 املادي واالجتماعي واالقتصادي املستدام، لكـي تـضطلع بأنـشطة           التعايفمبرحلة انتقالية صوب    

 الكوارث وبعمليات اإلصالح؛من  التعايفاحلد من املخاطر يف مرحلة 
ة  بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو، وتؤكـد احلاجـة إىل زيـاد                ترحب - ٣ 

 الكوارث يف سياسات التنمية املستدامة وختطيطها وبرجمتـها؛ وإىل          خماطرحلد من   اإدماج  فعالية  
؛ األخطـار  مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة              والطاقـات تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليـات      

ج احلـد مـن املخـاطر يف تنفيـذ بـرامج التأهـب حلـاالت                هُـ وإىل القيام على حنو منهجي بإدماج نُ      
 التعايف منها؛ارئ والتصدي هلا والطو

اللتزامـات الـواردة   يكثـف جهـوده مـن أجـل تنفيـذ ا       باجملتمع الـدويل أن      هتيب - ٤ 
 و وإطار عمل هيوغو تنفيذا كامال؛يف إعالن هيوغ

 الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة   تــدعو - ٥ 
 االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب هــا األخــرى، مبــا فيواهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة

مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة      ،اجملتمــع املــدين فــضال عــن  األمحــر واهلــالل األمحــر،   
طــار دعــم إتكثيــف اجلهــود مــن أجــل إىل واملتطوعــون، والقطــاع اخلــاص واألوســاط العلميــة، 

 عمل هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛

__________ 
طر الكـوارث،  اخمـ  العـاملي للحـد مـن      حفـل وقـائع الـدورة األوىل للم     : العمل مـن أجـل حتقيـق هـدف مـشترك           )٦( 

 ).ISDR/GP/2007/7 (٢٠٠٧يونيه / حزيران٧‐٥جنيف، 
 )٧( A/62/320. 
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املؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات ، وتــدعو  املتحــدة مبنظومــة األمــمهتيــب - ٦ 
 بالكامــل يف اســتراتيجياهتا وتراعيــهدمج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو  أن تــ ،الدوليــةاإلقليميــة و

 البلـدان الناميـة عـن طريـق         وأن تـساعد  وبراجمها، مستفيدة يف ذلك من آليات التنسيق القائمة،         
خمـاطر الكـوارث علـى    تـضاء، تـدابري للحـد مـن        تلك اآلليات على أن تضع وتنفذ، حـسب االق        

 وجه السرعة؛
 املؤســـسات املاليـــة الدوليـــة  ، وتـــدعومبنظومـــة األمـــم املتحـــدة  أيـــضا هتيـــب - ٧ 

 أن تـدعم، يف الوقـت املناسـب    ،واملصارف اإلقليمية وغريهـا مـن املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة       
 خمـاطر الكوارث مـن أجـل احلـد مـن          وعلى حنو مطرد، اجلهـود الـيت تقودهـا البلـدان املنكوبـة بـ              

 التعايف واإلصالح يف أعقاب الكوارث؛الكوارث يف عملييت 
 بأن كل دولة مسؤولة يف املقام األول عن تنميتها املستدامة وعـن اختـاذ        متسلّ - ٨ 

 الكـوارث، منـها املـسؤولية عـن محايـة النـاس يف إقليمهـا ومحايـة              خمـاطر تدابري فعالـة للحـد مـن        
سية وغريها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، مبا يشمل تنفيذ ومتابعة إطـار              اهلياكل األسا 

 لدولية لدعم تلك اجلهود الوطنية؛عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعاون الدويل والشراكات ا
 بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير قــدرات    أيــضا متــسلّ - ٩ 

وغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحـد مـن الكـوارث،            تنفيذ إطار عمل هي   لوطنية وحملية   
 عد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛وتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور ب

 بأمهيــة التنــسيق بــني جهــود التكيــف مــع تغــري املنــاخ والتــدابري  م كــذلكتــسلّ - ١٠ 
ظمـات الدوليـة    الصلة بشأن احلد من خمـاطر الكـوارث الطبيعيـة، وتـدعو احلكومـات واملن               ذات

ذات الــصلة إىل إدمــاج هــذه االعتبــارات بطريقــة مشوليــة يف أمــور مــن مجلتــها اخلطــط اإلمنائيــة  
وبرامج القضاء على الفقر، وتدعو اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهـود املتواصـلة للبلـدان الناميـة يف         

 هذا الصدد؛
بـني احلكومـات     أن استمرار التعاون والتنسيق، حسب االقتـضاء، فيمـا           تؤكد - ١١ 

ومنظومـة األمــم املتحــدة واملنظمـات األخــرى واملنظمــات اإلقليميـة واملنظمــات غــري احلكوميــة    
 ة عن الكوارث الطبيعية بفعالية؛يعترب عنصرا أساسيا ملعاجلة اآلثار النامج، والشركاء اآلخرين

ــة ودون اإلقليميــة الــيت أُ ب ترحــب - ١٢   خمــاطرعــدت للحــد مــن  املبــادرات اإلقليمي
قـدرات  وتعزيـز   الكوارث، وتكرر تأكيد احلاجة إىل مواصلة إعـداد مبـادرات إقليميـة وتطـوير               

ــا ــة علــى احلــد مــن املخــاطر  اآللي مجيــع ، وتــشجع علــى اســتخدام  ُوجــدت، حيثمــا ت اإلقليمي
 األدوات املوجودة وتبادهلا؛
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التعـايف منـها،     املرفـق العـاملي للحـد مـن الكـوارث و           ببدء تشغيل   أيضا ترحب - ١٣ 
 الـذي يـديره     ،ة للحـد مـن الكـوارث      االسـتراتيجية الدوليـ   نظـام   تابعـة ل  وهو عبـارة عـن شـراكة        

ــدويل  ــك ال ــشتركني،       البن ــصلحة امل ــن أصــحاب امل ــا م ــشتركة وغريه  باســم اجلهــات املاحنــة امل
 كمبادرة هامة لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

اصة علـى مـستوى      باجملتمع الدويل أن يدعم، على مجيع املستويات، وخب        هتيب - ١٤ 
اجملتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات اليت من شأهنا اإلسـهام بانتظـام     

 خاطر؛يف بناء القدرة على مواجهة امل
العـاملي  للمحفـل    بعقد أول دورة     والتقدير الكبريين  حتيط علما مع االهتمام    - ١٥ 

، وهـو   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٧ إىل   ٥ مـن     يف جنيـف، يف الفتـرة      )٦( الكوارث خماطرللحد من   
بوصـفه منتـدًى    اآللية اليت ختلف الفرقة العاملة املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث،                  

 للدول األعضاء وغريها مـن أصـحاب املـصلحة مـن حيـث تقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                       اًمفيد
مـن  والـتعلم  ادل اخلـربات   الكـوارث، وتبـ   خمـاطر إذكـاء الـوعي باحلـد مـن         إطار عمل هيوغو، و   
ــدة،   ــةوالتعــرف علــى الفجــوات املمارســات اجلي ــد،  املتبقي املمكــن اختاذهــا   اإلجــراءات وحتدي

 ؛الصعيدين الوطين واحملليللتعجيل خبطى التنفيذ على 
ــذ الفعــال إلطــار عمــل      تــشجع - ١٦  ــادة التزامهــا بالتنفي ــدول األعــضاء علــى زي  ال

 استراتيجية احلد من الكـوارث،      التابعة لنظام آلليات  ابشكل كامل   هيوغو، مستخدمة يف ذلك     
 ؛ الكوارثأخطار العاملي للحد من املنتدىمثل 

نـساين وإشــراك املـرأة يف وضــع وتنفيـذ مجيــع    اجلنظــور امل بأمهيــة إدمـاج  متـسلّ  - ١٧ 
 يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛مراحل إدارة الكوارث، وخباصة 

 اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن           للبلدان تعرب عن تقديرها   - ١٨ 
 حدة االستئماين للحد من الكوارث؛طريق التربع لصندوق األمم املت

تقــدمي تربعــات ماليــة كافيــة للــصندوق مواصــلة  اجملتمــع الــدويل علــى تــشجع - ١٩ 
 طة متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو؛االستئماين سعيا إىل ضمان الدعم الكايف ألنش

باالســتنتاجات الــيت خلــص إليهــا االســتعراض الــذي أجــري بنــاء  حتــيط علمــا  - ٢٠ 
االسـتخدام احلـايل للـصندوق االسـتئماين وجـدوى توسـيع            على طلـب الـدول األعـضاء بـشأن          
 إىل البلـدان الناميـة املعرضـة للكـوارث علـى وضـع              مبـساعدة نطاق عمله للقيام، يف مجلة أمور،       

، ممـا بـرهن علـى أن الـصندوق وسـيلة مناسـبة        كـوارث استراتيجيات وطنية للحـد مـن خمـاطر ال        
لتوسيع نطاق عمـل نظـام االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، علـى الـصعيدين العـاملي                      

 إلطار عمل هيوغو؛لتنفيذ البلدان واإلقليمي، دعما 



A/62/419/Add.3  
 

07-64088 13 
 

 احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوليـــة      تـــشجع - ٢١ 
ت املالية اإلقليمية والدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على االسـتثمار           واإلقليمية واملؤسسا 

 بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛
أمانـة االسـتراتيجية    الحقـا    الكوارث ومـا سـتتلقاه       خماطر أمهية احلد من     تؤكد - ٢٢ 

، واحلاجــة إىل اســتعراض األســاليب احلاليــة  دةمــن طلبــات متزايــالدوليــة للحــد مــن الكــوارث  
وتطلب إىل األمني العام أن يقدم اقتراحا هلذا الغـرض          لتمويل األمانة بغية تثبيت قاعدهتا املالية،       

 يف تقريره املقبل عن هذا املوضوع؛
نتـائج الدراسـة االستقـصائية العامليـة لـنظم      األمني العام عـن      بتقرير   حتيط علما  - ٢٣ 
 الــدول األعــضاء علــى دمــج نظــم اإلنــذار املبكــر يف اســتراتيجياهتا  وتــشجع، )٨(بكــراإلنــذار امل

ــن   ــد مـ ــة للحـ ــا الوطنيـ ــاطروخططهـ ــوارث، خمـ ــة    الكـ ــم أمانـ ــدويل إىل دعـ ــع الـ ــدعو اجملتمـ وتـ
 ؛االستراتيجية يف أداء دورها املتمثل يف تيسري تطوير نظم اإلنذار املبكر

م وإدراك أسباب الكوارث، وكـذلك  حتسني فه العمل على    احلاجة إىل    تؤكد - ٢٤ 
ــادل اخلــربات         ــها نقــل وتب ــدرات التــصدي هلــا مــن خــالل أمــور من ــز ق ــاء وتعزي احلاجــة إىل بن

تيــسري واملعــارف التقنيــة، وبــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث الطبيعيــة، و 
 هـا ملؤسـسية، مبـا في    احلصول على البيانات واملعلومات ذات الـصلة، وتعزيـز الترتيبـات ا           إمكانية  

 األهلية؛نظمات امل
 على ضرورة أن يواصل اجملتمع الدويل اهتمامه مبرحلـة مـا بعـد اإلغاثـة       تشدد - ٢٥ 

 والــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف األجلــني اإلصــالحيف حــاالت الطــوارئ وأن يــدعم عمليــات 
ر والتنميـة املـستدامة   املتوسط والطويل، وتؤكد أمهية تنفيـذ الـربامج املتـصلة بالقـضاء علـى الفقـ       

ناميـة  وإدارة عملية احلد من خماطر الكوارث يف أكثر املناطق عرضـة هلـا، وخباصـة يف البلـدان ال                  
 املعرضة للكوارث الطبيعية؛

الطبيعيـة ومعاجلـة    األخطـار    ضرورة اتباع هنج شامل يف احلد مـن مجيـع            تؤكد - ٢٦ 
 اجلوية؛ لوجية واملتصلة باملياه واألرصاد اجليواألخطارأوجه قلة املناعة إزاءها، مبا يف ذلك 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                 تطلب - ٢٧ 
 .“التنمية املستدامة”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون 
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