
A/63/414/Add.3  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
5 December 2008 
 
Original: Arabic 

 

 
151208    121208    08-63735 (A) 

*0863735* 

 والستون الثالثة الدورة
        األعمال جدول من) ج (٤٩ البند

  االستراتيجيـة الدوليـة للحد من الكـوارث :املستدامة لتنميةا    
  

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  )اليمن( العود السيد أوسان: املقرر
  

 مقدمة  -أوالً   
 ).٢ الفقـرة  ،A/63/414 نظـر ا (٤٩ البند بشأن موضوعية مناقشة الثانية اللجنة عقدت  - ١
  ١٨ و ٤ يف ةاملعقــو ،٣٠ و ٢٧ و ٢٤ اتاجللــس يف) ج (الفرعــي البنــد بــشأن إجــراء خــذواُت
 ضــرااحمل يف عــيالفر البنــد يف اللجنــة لنظــر ســردويــرد . ٢٠٠٨  نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٦و 

  ).30 و 27 و A/C.2/63/SR.24 (الصلة اتذ ةاملوجز
  

  املقترحات يف النظر  -ثانيا   
  A/C.2/63/L.36 و A/C.2/63/L.14 القرارين امشروع  -ألف   

 باسـم  وبربـودا،  أنتيغوا ممثل عرض نوفمرب،/الثاين تشرين ٤ يف املعقودة ٢٤ اجللسة يف  - ٢
 بعنـوان  قـرار  مـشروع  والـصني،  ٧٧ الــ  جمموعـة  يف األعـضاء  املتحدة األمم يف األعضاء الدول

 :نّصه يلي فيما ،)A/C.2/63/L.14 (“التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو”

  

 
  

 .Add.1-7 اإلضافاتو  A/63/414 الرمز حتت أجزاء مثانية يف البند هذا بشأن اللجنة تقرير يصدر  *  
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  ،إن اجلمعية العامة”    
ـــ إىل قإذ تــــشري”     ـــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراهتــ ــ ١٨ؤرخ املــ ــسد/ن األولوانكــ مرب يــ

 ٥٤/٢٢٠ ، و١٩٩٨رب ـديـــــسم/ كـــــانون األول١٥ املـــــؤرخ ٥٣/١٨٥  و،١٩٩٧
 كـــــانون ٢٠ املـــــؤرخ ٥٥/١٩٧ ، و١٩٩٩ديـــــسمرب /كـــــانون األول ٢٢املـــــؤرخ 

ــسمرب /األول ــؤرخ ٥٦/١٩٤ ، و٢٠٠٠ديـ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ، ٢٠٠١ديـ
 املـــــؤرخ ٥٩/٢٣٢ ، و٢٠٠٢ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٠ املـــــؤرخ ٥٧/٢٥٥ و

ديــسمرب /ول كــانون األ٢٠ املــؤرخ ٦١/١٩٩، و٢٠٠٤ديــسمرب /كــانون األول ٢٢
 /متــوز ٢٨ املــؤرخ ١٩٩٩/٤٦اعي ـتمـــ اجمللــس االقتــصادي واالجاتوقــرار، ٢٠٠٦
 املـؤرخ   ٢٠٠٠/٣٣ ، و ١٩٩٩يوليـه   / متـوز  ٣٠ املؤرخ   ١٩٩٩/٦٣  و ،١٩٩٩يوليه  
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨

ــؤدي إىل      وإذ تالحــظ”     ــا ميكــن أن ت ــا متكــررا وأهن ــو طابع ــاهرة النيني  أن لظ
  ق بإمكاهنا أن تؤثر تأثريا خطريا يف البشرية،أخطار طبيعية واسعة النطا

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

  ،اوإصالحهها  وختفيفالنينيوالكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة 
التطـورات التكنولوجيـة والتعـاون الـدويل قـد عـززا القــدرة        أن وإذ تالحـظ ”    

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

خطـة  إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة و           وإذ تضع يف اعتبارها   ”    
سـيما    وال  ،)‘ذغ للتنفيـ  جوهانـسرب خطة  ’(ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة       التنفيذ
  منها،) ط (٣٧الفقرة 

: ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطار عمل هيوغو للفتـرة   إعالن هيوغووإذ تعيد تأكيد ”    
  بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث،

بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد           حتيط علما     - ١”    
التعـاون الـدويل للتخفيـف      ’’يما املرفق الثاين مـن التقريـر املعنـون          من الكوارث، وال س   
 باجملتمع الـدويل أن يبـذل مزيـدا مـن اجلهـود مـن أجـل                 وهتيب،  ‘‘من أثر ظاهرة النينيو   

  مساعدة البلدان املتضررة هبذه الظاهرة؛
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املنظمــة العامليــة  وبــذهلا حكومــة إكــوادورتالــيت اجلاريــة  بــاجلهود تقــر  - ٢”    
ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  لالاجلويــة واألمانــة املــشتركة بــني الوكــاالت  لألرصــاد 
 يف غواياكيـل،    النينيـو املركز الدويل لدراسة ظـاهرة      ، واليت أفضت إىل إنشاء      الكوارث
  املركز؛ب لنهوض لدعمهاعلى مواصلة  تلك األطراف وتشجع، إكوادور

نظمـــة العامليـــة  بالـــدعم الـــتقين والعلمـــي الـــذي تقدمـــه املتقـــر أيـــضا  - ٣”    
  لألرصاد اجلوية إلصدار تنبؤات مومسية شهرية منسقة على الصعيد اإلقليمي؛

، يف هذا الصدد، املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة علـى تعزيـز               تشجع  - ٤”    
  تبادل املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛

دراسـة   باألنشطة املضطلع هبا حىت اآلن لتعزيز املركز الدويل ل       ترحب  - ٥”    
ــة، مبــا فيهــا املؤســسات       ظــاهرة النينيــو عــن طريــق التعــاون مــع مراكــز الرصــد الدولي

 االعتــراف بــاملركز ودعمــه إقليميــا األوقيانوغرافيــة الوطنيــة، وبــاجلهود املبذولــة لزيــادة
ــا ــصانعي   والودولي ــر      ســتحداث أدوات ل ــن أث ــة للحــد م ــسلطات احلكومي ــرار وال الق
  ؛النينيو ظاهرة

ــب  - ٦”     ــهتي ــام ا ب ــزة ألمني الع ــم املتحــدة وصــناديق  وأجه ــا وبراجمهااألم  ه
 يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،            املـشاركة منـها   سيما   ، وال الصلة ذات

دويل لدراسـة   ركـز الـ   امل واجملتمع الدويل اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لتعزيز       
أن  مـساعدة علميـة وتقنيـة وماليـة و    أن يقـدم  اجملتمـع الـدويل إىل     ظاهرة النينيو، وتدعو  

املراكـز األخـرى    كـذلك، حـسب االقتـضاء،       عـزز   أن ي وهلـذا الغـرض،     التعـاون   ميد يـد    
  ؛النينيو لدراسة ظاهرة املخصصة

التذبـــذب اجلنـــويب، / أمهيـــة احلفـــاظ علـــى نظـــام رصـــد النينيـــو تـــربز  - ٧”    
التنبــؤ، ووضــع ومواصــلة البحــث يف الظــواهر اجلويــة البالغــة الــشدة وحتــسني مهــارات 

سياســات مالئمــة للحــد مــن آثــار ظــاهرة النينيــو وغريهــا مــن الظــواهر اجلويــة البالغــة   
الشدة، وتـشدد علـى احلاجـة إىل مواصـلة تطـوير وتعزيـز هـذه القـدرات املؤسـسية يف                     

  سيما يف البلدان النامية؛ مجيع البلدان، وال
 هـذا القـرار يف     يـدرج فرعـا يتعلـق بتنفيـذ       إىل األمـني العـام أن       تطلب    - ٨”    

تقريره املقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا اخلامـسة والـستني عـن تنفيـذ االسـتراتيجية                   
  “.الكوارث الدولية للحد من
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 نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  ١٨ يف املعقـودة  ٢٧ جلـستها  يف اللجنـة،  على معروضاً وكان  - ٣
) A/C.2/63/L.36 (“لنينيــوالتعــاون الــدويل للتخفيــف مــن أثــر ظــاهرة ا” بعنــوان قــرار مــشروع

 معقـودة  رمسية غري مشاورات على بناء ،)بيالروس (ميتيلتسا أندري اللجنة، رئيس نائب قدمه
  .A/C.2/63/L.14 القرار مشروع بشأن
 يف آثــار أي عليــه تترتــب ال القــرار مــشروع بــأن نفــسها، اجللــسة يف اللجنــة، وأُبلغـت   - ٤

  ).A/C.2/63/SR.27 نظرا (الربناجمية امليزانية
، مـشروع   ١٩انظـر الفقـرة     ( القـرار  مـشروع  اللجنـة  اعتمـدت  أيضاً، ٢٧ اجللسة ويف  - ٥

  .)القرار األول
 القــــرار مــــشروع مقـــدمو  قــــام ،A/C.2/63/L.36 القــــرار مـــشروع  العتمــــاد ونظـــرا   - ٦

A/C.2/63/L.14 بسحبه.  
  

  A/C.2/63/L.51 و A/C.2/63/L.28 القرارين امشروع  -باء   
 وبربــودا، أنتيغــوا ممثــل عــرض نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٨ يف املعقــودة ٢٧ اجللــسة يف  - ٧

 مـــشروع والـــصني، ٧٧ الــــ جمموعـــة يف األعـــضاء املتحـــدة األمـــم يف األعـــضاء الـــدول باســـم
  :نّصه يلي فيما ،)A/C.2/63/L.28 (“االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث” بعنوان قرار

  
  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٨٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٤٤/٢٣٦ إىل قراراهتا    إذ تشـري ”    
 بـــاء املـــؤرخ ٤٩/٢٢ و ١٩٩٤ديـــسمرب / كـــانون األول٢ ألـــف املـــؤرخ ٤٩/٢٢ و

ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ١٩٩٤ديــسمرب /كــانون األول ٢٠
 املـؤرخ   ٥٦/١٩٥ و   ١٩٩٩ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٤/٢١٩  و ١٩٩٨
ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٥٦ و ٢٠٠١ديــسمرب / األول كــانون٢١

 ٥٩/٢٣١ و ٢٠٠٣مرب ــــــديــــس/كــــانون األول ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢
 / كـانون األول ٢٢ املـؤرخ   ٦٠/١٩٥ و   ٢٠٠٤مرب  ـــــديس/ كانون األول  ٢٢املؤرخ  

ــسمرب  ــؤرخ ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـــــ ــانون األول ٢٠ املـــــ ــسمرب /كـــــ ، ٢٠٠٦ديـــــ
وقـراري اجمللـس االقتـصادي      ،  ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كانون ١٩املؤرخ   ٦٢/١٩٢ و

ــاعي  ــؤرخ ١٩٩٩/٦٣واالجتمـ ــوز ٣٠ املـ ــه /متـ ــؤرخ ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩يوليـ  املـ
 ٥٧/٢٧٠، وإذ تأخذ يف اعتبارها على النحو الواجـب قرارهـا   ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦

واملنــسقني  كـاملني بالتنفيـذ واملتابعـة املت  املتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه  /حزيـران  ٢٣بـاء املـؤرخ   
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لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف امليــدانني     
  االقتصادي واالجتماعي،

  ،٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام نتائج  إىل أيضا وإذ تشري”    
: ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطار عمل هيوغو للفتـرة   إعالن هيوغووإذ تعيد تأكيد ”    

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

  أكثر أمنا، بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،
توجيــه يف جمــال الــسياسة  دورهــا املتمثــل يف تقــدمي الوإذ تعيــد أيــضا تأكيــد”    

العامـــة بـــشأن تنفيـــذ نتــــائج املـــؤمترات الرئيـــسية ومــــؤمترات القمـــة الـــيت تعقــــدها        
  املتحدة، األمم

 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم  وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا”    
ــسنوات األخــرية،    ــا يف ال ــا أثره ــفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب     مم أس

لمجتمعـات الـضعيفة يف مجيـع       ل بالنـسبة ية وبيئية سلبية طويلة األمـد       اجتماعية واقتصاد 
  اصة يف البلدان النامية،خب املستدامة، وتهاأحناء العامل تعوق تنمي

ــشدد”     ــن   وإذ ت ــى أن احلــد م ــاطر  عل ــن     خم ــك احلــد م ــا يف ذل ــوارث، مب الك
ــة  مهـــم يـــسهم يف حتقيـــق  شـــاملاملنعـــة يف مواجهـــة الكـــوارث الطبيعيـــة، عنـــصر   قلـ
  املستدامة، تنميةال
 بالعالقـــة الواضـــحة بـــني التنميــة واحلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث  وإذ تــسلم ”    

وبضرورة مواصلة بذل اجلهـود يف مجيـع        واالنتعاش من الكوارث    والتصدي للكوارث   
  هذه اجملاالت،

 باحلاجة املاسة إىل مواصلة تطوير املعارف العلميـة والتقنيـة           أيضا وإذ تسلم ”    
ع هبا من أجل بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية، وإذ تـشدد             القائمة واالنتفا 

على حاجة البلدان النامية إىل احلـصول علـى مـا يالئمهـا مـن التكنولوجيـات املتطـورة                 
والــسليمة بيئيــا والفعالــة مــن حيــث التكلفــة والــسهلة االســتخدام إلجيــاد حلــول أمشــل  

التـصدي  علـى   قـدرات هـذه البلـدان       للحد من خماطر الكوارث وتعزيز فعالية وكفـاءة         
  ملخاطر الكوارث،

ــسلم وإذ ”     ــ كــذلكت ــدابري املتخــذة  بأن ــبعض الت لحــد مــن خمــاطر  ل ه ميكــن ل
التكيــف مــع تغــري املنــاخ،   تــدعم أيــضا، يف ســياق إطــار عمــل هيوغــو،    أنالكــوارث
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الكـوارث الطبيعيـة   مواجهـة  اجملتمعـات علـى   األمـم و تشدد على أمهية تعزيز قـدرة       وإذ
  الكوارث، الل برامج احلد من خماطرمن خ

مؤمتر القمـة العـاملي   نتائج  أمهية املضي قدما يف تطبيق خطة تنفيذ       وإذ تؤكد ”    
واألحكام ذات الصلة الواردة فيهـا بـشأن قلـة املنعـة وتقيـيم املخـاطر                 املستدامة للتنمية
  الكوارث، وإدارة

، ٢٠٠٨سـبتمرب   /ولأيل ٢٩باالجتماع الوزاري املعقود يف     وإذ حتيط علما    ”    
احلـد مـن أخطـار الكـوارث يف        ”الذي دعا إليـه األمـني العـام لألمـم املتحـدة، وتنـاول               

  ،“مناخ متغري
 الـصادر عـن   ‘فلنعمـل معـا يف خدمـة البـشرية       ’اإلعالن املعنـون    وإذ تالحظ   ”    

املؤمتر الدويل الثالثني جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر، وخاصـة يف مـا يتعلـق                
رة ضمان إدماج التدهور البيئي والتكيـف مـع تغـري املنـاخ يف سياسـات وخطـط        بضرو

  احلد من الكوارث وإدارة الكوارث،
االقتـصادية  وألنشطة االجتماعية ا باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم وإذ تسلم ”    

تلـك  وإىل التـصدي ل   اليت تزيد من قلة منعـة اجملتمعـات يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة                
بنــاء قــدرة اجملتمعـات علــى مواجهــة خمـاطر الكــوارث ومواصــلة تعزيــز   إىل واألنـشطة،  
  هذه القدرة،

 بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد            حتيط علما   - ١”    
  الكوارث؛ من

أن االلتزامات الواردة يف إعـالن هيوغـو وإطـار عمـل هيوغـو               ب تذكر  - ٢”    
مم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث تـشمل           بناء قدرة األ  : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة  

الــدول املنكوبــة إىل  و،تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث الطبيعيــة
 املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي       شتعـا نبالكوارث اليت متر مبرحلة انتقاليـة صـوب اال        

يف أعقــاب  شتعــان بأنــشطة احلــد مــن املخــاطر يف مرحلــة االأجــل القيــام مــناملــستدام، 
  ؛التأهيلبعمليات القيام الكوارث و

 بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو، وتؤكد احلاجة إىل           ترحب  - ٣”    
حلد من خماطر الكوارث يف سياسات التنميـة املـستدامة وختطيطهـا        اإدماج  فعالية  زيادة  

بنـاء القـدرة     مـن أجـل      والطاقـات وبرجمتها؛ وإىل تطـوير وتعزيـز املؤسـسات واآلليـات           
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؛ وإىل القيام على حنو منهجي بإدماج هنج احلد مـن املخـاطر يف              األخطارعلى مواجهة   
   منها؛يفتنفيذ برامج التأهب حلاالت الطوارئ والتصدي هلا والتعا

اللتزامـات  يكثـف جهـوده مـن أجـل تنفيـذ ا           باجملتمع الدويل أن     هتيب  - ٤”    
  فيذا كامال؛الواردة يف إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو تن

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

ومن بينـه املنظمـات      ،اجملتمع املدين وكذلك  جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،      
تكثيـف اجلهـود    إىل   والقطـاع اخلـاص واألوسـاط العلميـة،          غري احلكوميـة واملتطوعـون    

ــن أجــل   ــذ ومتابعــة  دعــم م ــو   تنفي والتعــاون وتنــسيق األنــشطة يف   إطــار عمــل هيوغ
  ؛السياق هذا

 مبنظومـــة األمـــم املتحـــدة دمـــج أهـــداف إطـــار عمـــل هيوغـــو هتيـــب  - ٦”    
التنــسيق  بالكامــل يف اســتراتيجياهتا وبراجمهــا، مــستفيدة يف ذلــك مــن آليــات  ومراعاتــه
ــة عــن طريــق تلــك اآلليــات علــى أن تــضع وتنفــذ،     ومــساعدةالقائمــة،   البلــدان النامي

ــسرعة      ــى وجــه ال ــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارث عل ــضاء، ت ــدعو حــسب االقت ، وت
  ؛إىل القيام بذلكالدولية اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات 

 تــدعم، يف الوقــت املناســب  أن مبنظومــة األمــم املتحــدة  أيــضا هتيــب  - ٧”    
وعلى حنو مطرد، اجلهود اليت تقودها البلـدان املنكوبـة بـالكوارث مـن أجـل احلـد مـن                    

 املؤسـسات  ، وتـدعو  يف أعقاب الكوارثتأهيل واليفت التعااخماطر الكوارث يف عملي   
إىل املاليــة الدوليـــة واملـــصارف اإلقليميــة وغريهـــا مـــن املنظمــات اإلقليميـــة والدوليـــة    

  ؛بذلك القيام
 بأن كـل دولـة مـسؤولة يف املقـام األول عـن تنميتـها املـستدامة          تسلم  - ٨”    

منــها محايــة النــاس يف ألغــراض وعــن اختــاذ تــدابري فعالــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، 
إقليمها ومحاية اهلياكل األساسية وغريها مـن الثـروات الوطنيـة مـن أثـر الكـوارث، مبـا                   

وغـو، وتؤكـد أمهيـة التعـاون الـدويل والـشراكات            يشمل تنفيذ ومتابعـة إطـار عمـل هي        
  الدولية لدعم تلك اجلهود الوطنية؛

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير    أيــضا تــسلم  - ٩”    
تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو، بوســائل منــها وضــع بــرامج وطنيــة  لقــدرات وطنيــة وحمليــة 

طـور بعـد تلـك القـدرات علـى          للحد من الكوارث، وتشجع الدول األعضاء الـيت مل ت         
  أن تفعل ذلك؛
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 بأمهية التنسيق بني التكيـف مـع تغـري املنـاخ والتـدابري              تسلم كذلك   - ١٠”    
املتـصلة باحلـد مــن خمـاطر الكــوارث الطبيعيـة، وتـدعو احلكومــات واملنظمـات الدوليــة       
ذات الصلة إىل إدماج هذه االعتبـارات بـصورة شـاملة يف عـدة خطـط وبـرامج، منـها                    

ط اإلمنائيـة وبـرامج القـضاء علـى الفقـر، وتـدعو اجملتمـع الـدويل إىل دعـم اجلهـود            اخلط
  الصدد؛ لبلدان النامية يف هذااليت تبذهلا ااملتواصلة 

املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليميـة الـيت أعـدت للحـد مـن             ب ترحب  - ١١”    
ميـة وتطـوير    خماطر الكوارث، وتكرر تأكيـد احلاجـة إىل مواصـلة إعـداد مبـادرات إقلي              

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

املرفـق العـاملي للحـد مـن        رضـاها عـن العمـل الـذي يقـوم بـه             ؤكد  ت  - ١٢”    
دوليـة للحـد    االسـتراتيجية ال  اإلنعاش، وهو عبارة عـن شـراكة تابعـة لنظـام            الكوارث و 

 باسـم املـشتركني فيـه مـن الـشركاء املـاحنني             البنـك الـدويل    الـذي يـديره      من الكـوارث  
  وغريهم من أصحاب املصلحة، كمبادرة مهمة لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

 بــاجملتمع الــدويل أن يــدعم، علــى مجيــع املــستويات، وخباصــة  هتيــب  - ١٣”    
ز املؤسـسات واآلليـات والقـدرات الــيت    علـى مـستوى اجملتمعـات احملليـة، تطـوير وتعزيـ      

  ؛األخطار اإلسهام بانتظام يف بناء القدرة على مواجهة بإمكاهنا
 الدول األعضاء علـى زيـادة التزامهـا بالتنفيـذ الفعـال إلطـار               تشجع  - ١٤”    

سـتراتيجية،  اال التابعة لنظـام  اآلليات  بشكل كامل من    دة يف ذلك    فيعمل هيوغو، مست  
  ؛ الكوارثأخطاري للحد من  العاملاملنتدىمثل 

بالــدورة الثانيــة املقبلــة للمنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار  ترحــب   - ١٥”    
ــرة مـــن    ــرر أن تعقـــد يف جنيـــف يف الفتـ ــوارث، املقـ ــران ١٩ إىل ١٦الكـ ــه /حزيـ يونيـ

، واليت سُتستغل لبدء استعراض منتصف املدة لتنفيذ إطار عمل هيوغو املتوقـع             ٢٠٠٩
 وتطلـب إىل األمـني العـام أن يـدمج معلومـات عـن املنتـدى          ،٢٠١٠أن جيري يف عـام      

  بل لكي تنظر فيها اجلمعية العامة؛العاملي يف تقريره املق
ــسلم  - ١٦”     ــساين    ت ــاج منظــور جن ــة إدم ــرأة يف  ومتكــني  بأمهي وإشــراك امل

كـذلك يف اسـتراتيجيات وبـرامج احلـد          وتنفيذ مجيع مراحل إدارة الكوارث، و      تصميم
  خاطر؛امل من
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 للبلــدان الــيت قــدمت دعمــا ماليــا ألنــشطة      تعــرب عــن تقــديرها    - ١٧”    
  الكوارث؛ االستراتيجية عن طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من

تقــدمي تربعــات ماليــة كافيــة  مواصــلة  اجملتمــع الــدويل علــى  تــشجع  - ١٨”    
ــشطة مت     ــدعم الكــايف ألن ــصندوق االســتئماين ســعيا إىل ضــمان ال ــذ إطــار   لل ــة تنفي ابع

  هيوغو؛ عمل
ــشجع  - ١٩”     ــات   تـ ــراف واملنظمـ ــددة األطـ ــات املتعـ ــات واملنظمـ  احلكومـ

الدوليــة واإلقليميــة واملؤســسات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع    
املدين على االستثمار بانتظـام يف جمـال احلـد مـن خمـاطر الكـوارث بغيـة تنفيـذ أهـداف                      

  االستراتيجية؛
مـن تزايـد   ذلـك  تتبعه سيـ  أمهية احلد من خماطر الكوارث ومـا      تؤكد  - ٢٠”    

الدولية للحـد مـن الكـوارث، وتطلـب إىل األمـني العـام       أمانة االستراتيجية مسؤوليات  
 الـدعم الـالزم     ،٢٠١١-٢٠١٠فتـرة الـسنتني     ابتـداء مـن      ،أن يوفر من امليزانية العادية    

  هبا ومستقرة لتشغيل أمانة االستراتيجية؛لضمان توافر موارد مالية ميكن التنبؤ 
الـــدول األعـــضاء علـــى دمـــج نظـــم اإلنـــذار املبكـــر يف        شجعتـــ  - ٢١”    

استراتيجياهتا وخططها الوطنية للحد من خماطر الكـوارث، وتـدعو اجملتمـع الـدويل إىل               
دعم أمانة االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث يف أداء دورهـا املتمثـل يف تيـسري                    

  ؛املبكر ر نظم اإلنذارتطوي
حتـــسني فهـــم وإدراك أســـباب التـــشجيع علـــى  احلاجـــة إىل تؤكـــد  - ٢٢”    

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

احلــصول علـى البيانـات واملعلومــات ذات   سري إمكانيـة  تيـ خمـاطر الكـوارث الطبيعيــة، و  
  األهلية؛نظمات امل ها مبا في،الصلة، وتعزيز الترتيبات املؤسسية

 على ضـرورة أن يواصـل اجملتمـع الـدويل اهتمامـه مبرحلـة مـا                تشدد  - ٢٣”    
ــة يف حــاالت الطــوارئ وأن يــدعم عمليــات    ــتعمري واحلــد مــن  التأهيــلبعــد اإلغاث  وال

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

  عرضة هلا، وخباصة يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛
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ــاع هنــج شــامل   تؤكــد  - ٢٤”     ــر لحــد مــن  ل ضــرورة اتب ــع أث األخطــار مجي
 اجليولوجيـة واملتـصلة     األخطـار الطبيعية ومعاجلة أوجـه قلـة املنعـة إزاءهـا، مبـا يف ذلـك                

  اجلوية؛ باملياه واألرصاد
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا تطلـــب  - ٢٥”    
ــال ــذا القـــرار، يف إطـــار البنـــد املعنـــون    رابعـ ــرا عـــن تنفيـــذ هـ ــة الت’ة والـــستني تقريـ نميـ

  “.‘املستدامة
 نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  ٢٦ يف املعقـودة  ٣٠ جلـستها  يف اللجنـة،  على معروضاً وكان  - ٨

 قدمــه) A/C.2/63/L.51 (“االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث” بعنــوان قــرار مــشروع
 معقــودة رمسيــة غــري مــشاورات علــى بنــاء ،)بــيالروس (ميتيلتــسا أنــدري اللجنــة، رئــيس نائــب
  .A/C.2/63/L.28 القرار مشروع بشأن
 يف آثــار أي عليــه تترتــب ال القــرار مــشروع بــأن نفــسها، اجللــسة يف اللجنــة، وأُبلغـت   - ٩

  ).A/C.2/63/SR.30 نظرا (الربناجمية امليزانية
  .ب نائب رئيس اللجنة مشروع القرار شفوياصوَّ أيضاً، ٣٠ اجللسة ويف  - ١٠
انظــر (  بــصيغته املــصوبة شــفوياالقــرار مــشروع ةاللجنــ اعتمــدتنفــسها،  اجللــسة ويف  - ١١

  .)، مشروع القرار الثاين١٩الفقرة 
 القــــرار مــــشروع مقـــدمو  قــــام ،A/C.2/63/L.51 القــــرار مـــشروع  العتمــــاد ونظـــرا   - ١٢

A/C.2/63/L.28 بسحبه.  
  

  A/C.2/63/L.50 و A/C.2/63/L.30 القرارين امشروع  -جيم   
 وبربــودا، أنتيغــوا ممثــل عــرض نــوفمرب،/الثــاين ينتــشر ١٨ يف املعقــودة ٢٧ اجللــسة يف  - ١٣

 مـــشروع والـــصني، ٧٧ الــــ جمموعـــة يف األعـــضاء املتحـــدة األمـــم يف األعـــضاء الـــدول باســـم
  :نّصه يلي فيما ،)A/C.2/63/L.30 (“الكوارث الطبيعية وقلة املنعة إزاءها” بعنوان قرار

  
  ،إن اجلمعية العامة”   
 ٢٠٠٢ ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ؤرخ  املـ  ٥٧/٥٤٧ إىل مقررها    إذ تشري ”  

 املـؤرخ   ٥٩/٢٣٣  و ،٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢١٥ا  اهتوقرار
ديــسمرب / األولكـانون  ٢٢ املــؤرخ ٦٠/١٩٦ ، و٢٠٠٤ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦١/٢٠٠ ، و٢٠٠٥
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وخطـة    التنميـة املـستدامة   إعـالن جوهانـسربغ بـشأن      ؤكد مـن جديـد    وإذ ت ”  
  ،)‘ذخطة جوهانسربغ للتنفي’ (القمة العاملي للتنمية املستدامة ؤمترمل تنفيذال
ترة ـــ ار عمـل هيوغـو للف     ــــ وإط إعالن هيوغو ؤكد مــن جديد أيضــــا     وإذ ت ”    

 اللـــذينمواجهـــة الكـــوارث، علـــى األمـــم واجملتمعـــات بنـــاء قـــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥
  ،ي املعين باحلد من الكوارثا املؤمتر العاملاعتمدمه

  ،٢٠٠٥إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  وإذ تشري”    
الكامنــة، كمــا اخلطــر  باحلاجــة إىل مواصــلة بلــورة فهــم لعوامــل  وإذ تــسلم”    

مبـا فيهـا العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية، الـيت تزيـد مـن                حددها إطار عمل هيوغو،     
إىل بنـاء ومواصـلة     ومعاجلة تلك العوامـل،     الطبيعية و قلة منعة اجملتمعات إزاء الكوارث      

ــز  ــادة إىل  و علــى مجيــع املــستويات،  الكــوارثملخــاطرالتــصدي علــى قــدرة التعزي زي
 هنفـس الوقت يف أيضا  املقترنة بالكوارث، مع االعتراف     األخطارمواجهـة  القدرة على   

 سـيما  ، والاملـستدامة النمو االقتصادي والتنمية   يف  لكوارث  الذي حتدثه ا  باألثر السليب   
  ، والبلدان النامية املعرضة للكوارثيف البلدان النامية

 باحلاجة إىل إدماج منظور جنساين يف تصميم وتنفيذ مجيـع       وإذ تسلم أيضا  ”    
  مراحل إدارة احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املنعة إزاءها،

 زيــد مــن أوجــهي ، ممــااين التــدهورتعــتــزال   أن البيئـــة العامليــة الوإذ تالحــظ”  
  سيما يف البلدان النامية، الضعف االقتصادي واالجتماعي، وال

، اندبلـ  مجيـع ال   قلـة املنعـة يف     خمتلـف أوجـه وأشـكال         يف اعتبارها  أخذوإذ ت ”  
الطبيعيـة الـشديدة كـالزالزل وموجـات        إزاء الكـوارث    ،  البلدان األقـل منعـة    سيما   وال
ــ ــة   ضــية واالهنيــاالت األرسونامي ت ــة والظــواهر اجلوي ــورات الربكاني البالغــة احلــدة  والث

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

الظــواهر وشــدة  األخــرية يف تــواتر ة إزاء الزيــادقلــقال عــن بــالغوإذ تعـرب  ”  
يترتـب   يف بعض مناطق العـامل، ومـا  ث الطبيعية املقترنة هبا     البالغة احلدة والكوار  اجلوية  

سيما فــي البلـدان الناميـة الواقعـة      آثار اقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة، والعليها من   
  املناطـق، يف تلك
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ألخطــــار وجــــوب املعاجلــــة املنــــسقة والفعالــــة ل  هــــااعتباريف وإذ تأخــــذ ”  
احلـد   و  هبـا مـن كـوارث طبيعيـة        رنتقي وما اجلوية   األرصادباملياه و املتصلة  اجليولوجية و 

  من هذه األخطار والكوارث،
علــى زيــادة قـدرة البلـدان   واإلقليمـي ل  ضـرورة التعــاون الـدويل   وإذ تالحـظ ”  

سونامي تـ فيها الزالزل وموجات     الطبيعية، مبا الكوارث  ميع  جلالتصدي لآلثار السلبية    
مثـل موجـات    البالغة احلـدة    الظواهر اجلوية   وواالهنياالت األرضية والثورات الربكانية،     

ة هبـا، وخباصـة     رنـ تقاجلفاف الشديد والفيضانات والكـوارث الطبيعيـة امل       حاالت  و احلر
  ، والبلدان املعرضة للكوارثيف البلدان النامية

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

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

ة تعرقـل إحـراز     أن قلـة املنعـة إزاء الكـوارث الطبيعيـ         وإذ تأخذ يف اعتبارهـا      ”    
 تقدم حنو تقليل معدل الفقر إىل النصف وحتقيق سائر األهداف اإلمنائية لأللفية،

 املـؤرخ   ٦١/٢٠٠قرارهـا   بتقرير األمني العـام عـن تنفيـذ          حتيط علما  - ١”  
  ؛٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٢٠

ــث - ٢”   ــى   حتـ ــدويل علـ ــع الـ ــها    اجملتمـ ــائل منـ ــل، بوسـ ــاون أن يواصـ التعـ
ــةواملــساعدة ال ــار الــضارة للكــوارث  ، استكــشاف طــرق ووســائل للحــد  تقني مــن اآلث

ــة،  ــك  الطبيعي ــا يف ذل ــة     مب ــواهر اجلوي ــن الظ ــئة ع ــار الناش ــة احلــدة،  اآلث وخباصــة البالغ
ــا   البلــدان الناميــة  يف عــن طريــق ، قليلــة املناعــة، مبــا فيهــا أقــل البلــدان منــوا، ويف أفريقي

فيهــا إطـار عمــل هيوغـو للفتــرة    مبـا ، االســتراتيجية الدوليـة للحــد مـن الكــوارث   تنفيـذ 
ــة الكــوارث،     : ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــى مواجه ــات عل ــم واجملتمع ــدرة األم ــاء ق ــشجع بن وت

  ؛صددهذا اليف على مواصلة عمله الترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدولية 
 بأن كل دولة تقع عليها يف املقام األول مـسؤولية حتقيـق تنميتـها               تقر  - ٣”    

واختاذ تدابري فعالة من أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث ألغـراض                املستدامة اخلاصة هبا    
منها محاية شعبها على أرضها وهياكلها األساسية وثرواهتا الوطنيـة األخـرى مـن آثـار                
ــاون         ــة التع ــة إطــار عمــل هيوغــو، وتؤكــد أمهي ــذ ومتابع ــك تنفي ــا يف ذل الكــوارث، مب

  طنية؛والشراكات على الصعيد الدويل من أجل دعم تلك اجلهود الو
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العمــل  ات عمــل هيوغــو، وأولويــوإطــارأمهيــة إعــالن هيوغــو  تؤكــد  - ٤”    
الـدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسـسات          يف االعتبـار    اليت ينبغي أن تأخـذها      

طر اخمـ  باحلـد مـن      املتعلـق  هنجهـا    يفاملالية الدوليـة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة املعنيـة              
واضـعة يف    الذاتيـة، ضاء، وفقـا لظروفهـا وقـدراهتا        حـسب االقتـ   وأن تنفذها،   الكوارث  

اعتبارها األمهية األساسية للترويج لثقافة االتقـاء يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة، بوسـائل                
منها تعبئة مـوارد كافيـة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث، واألمهيـة األساسـية للعمـل علـى                      

آلثـار  صعيد احمللـي، وا احلد من خماطر الكوارث، مبا يف ذلك التأهب للكوارث علـى الـ       
 اإلمنائيـــة الوطنيـــة ططـــاخلالراميـــة إىل تنفيـــذ يف اجلهـــود لكـــوارث الطبيعيـــة لالـــضارة 

حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا          االستراتيجيات الوطنية للحـد مـن الفقـر بغيـة           و
  دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

هر اجلويـة البالغـة احلـدة، ومـن بينـها            بأن زيادة تواتر وشدة الظوا     تقر  - ٥”    
تلك املتـصلة باآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، تفـرض خمـاطر وحتـديات مجـة علـى البلـدان                       
النامية، وخباصة البلدان اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا وكذلك على البلـدان          

  الواقعة يف أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية؛
جملتمع الدويل على زيادة دعم استراتيجيات التكيـف، وخاصـة           ا حتث  - ٦”    

يف البلدان قليلة املنعـة يف مواجهـة اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، لكـي تـسهم يف جهـود                       
إدارة الكــوارث، وتــشجع تعزيــز التنــسيق بــني اســتراتيجيات التكيــف واســتراتيجيات   

  إدارة الكوارث؛
ــا خـــالل  احلكومـــات علـــى أن تقـــوم، مـــن  تـــشجع - ٧”     ــة براجمهـ الوطنيـ

االسـتراتيجية  ، املنـشأة يف إطـار   الكـوارث خمـاطر  ـد مـن  احلـ  لتنـسيـق    ها الوطنية ومراكز
واالحتــاد الــدويل الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة 

، بتعزيـــز أصـــحاب املــصلحة اآلخـــرين وجلمعيــات الـــصليب األمحـــر واهلــالل األمحـــر   
ــاء ــدرات يف بنـ ــة   القـ ــاطق منعـ ــل املنـ ــة   أقـ ــل االجتماعيـ ــة العوامـ ــن معاجلـ ــها مـ لتمكينـ

التـدابري الـيت متكنـها مـن التأهـب          باختاذ  ، و قلة منعتها  اليت تزيد من      والبيئية واالقتصادية
ة بـالزالزل والظـواهر اجلويـة      نـ رقتللكوارث الطبيعية ومواجهتها، مبـا فيهـا الكـوارث امل         

 علــى تــوفري مــساعدة فعالــة للبلــدان الناميــة يف  وتــشجع اجملتمــع الــدويلالبالغــة احلــدة، 
  الصدد؛ هذا

عوامــل اخلطــر الكامنــة احملــددة يف إطــار  علــى أمهيــة التــصدي لشددتــ  - ٨”    
ــو   ــل هيوغ ــاج   وعم ــشجيع إدم ــة ت ــة أمهي ــن احلــدعملي ــة املخــاطر م ــاراب املقترن  ألخط
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الكـوارث مـن     طراخمـ يف بـرامج احلـد مـن        األرصاد اجلويـة    املياه و املتصلة ب اجليولوجية و 
سـيما البلـدان قليلـة       البلـدان الناميـة، وال    أجل بناء القـدرة علـى املواجهـة، وخباصـة يف            

  ؛املنعة منها
 أنـه ينبغـي إدمـاج عمليـات تقيـيم املخـاطر يف بـرامج احلـد مـن             تؤكد  - ٩”    

خمــاطر الكــوارث علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي مــن أجــل احلــد مــن قلــة املنعــة إزاء    
 عية؛الكوارث الطبي

لحد من الكـوارث    الترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدولية ل     تشجع  - ١٠”  
تعزيــز تنــسيق ســيما إطــار عمــل هيوغــو،  أن يواصــل، ضــمن نطــاق واليتــه، والعلــى 

 وإتاحة املعلومات لكيانـات األمـم        الطبيعية الكوارثخماطر  تشجيع احلد من    لاألنشطة  
الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك         اطر   خمـ  املتحدة ذات الصلة بـشأن خيـارات احلـد مـن          

ــشديدة والكــوارث  األخطــار ــة ال ــة املنعــة وأوجــه الطبيعي ــة  قل ــاألحوال اجلوي  املتــصلة ب
  ؛احلدة البالغة

بـني احلكومـات ومنظومـة       توثيق التعاون والتنسيق فيما   أمهية   ؤكدت  - ١١”    
ات غـــري املنظمـــاألخـــرى، وكـــذلك واإلقليميـــة الدوليـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات 

ــشركاء اآلخــرين  ــة وال ــصليب األمحــر     احلكومي ــات ال ــدويل جلمعي ــل االحتــاد ال  مــن قبي
، حسب االقتضاء، مع مراعاة احلاجــة إلــى وضـع اسـتراتيجيات إلدارة     واهلالل األمحر 

 تتـسم خبـصائص منـها التركيـز         نظم إنذار مبكر  اإلنشاء الفعلي ل  الكوارث، مبا يف ذلك     
 لـذلك من مجيـع املوارد واخلـربات املتاحـة     يف الوقت نفسه     مـع االستفادة على األفراد،   

  الغرض؛
 أنــه ســعيا للحــد مــن قلــة املنعــة إزاء مجيــع الكــوارث    تؤكــد أيــضا  - ١٢”  

يقتـرن هبـا    األرصـاد اجلويـة ومـا   بامليـاه و فيها الظواهر اجليولوجية واملتصلة   الطبيعية، مبا 
تــه وتبــادل املعلومــات بــشأن  مــن كــوارث طبيعيــة، ينبغــي تعزيــز عــرى التعــاون ووتري  

التأهب للكوارث فيما بـني األوسـاط العلميـة والقـائمني بـإدارة الكـوارث علـى مجيـع                    
  املستويات؛

 املتعلقـة  مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة               تشجع  - ١٣”    
اريـة  تغري املناخ واألطـراف يف بروتوكـول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلط                 ب

سـيما يف    علـى مواصـلة التـصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، وال               تغري املنـاخ  ب املتعلقة
وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتـشجع        اليت تتسم بقلة املنعـة بـشكل خـاص،          البلدان النامية   

أيــضا الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ علــى مواصــلة تقيــيم اآلثــار الــضارة 
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حلـد مـن الكـوارث       ا االجتماعيـة واالقتـصادية ونظـم     يف الـنظم    املنـاخ   تغـري   الناشئة عـن    
  ؛ يف البلدان الناميةالطبيعية

باجملتمع الدويل، وخباصة البلدان املتقدمة، القيام بتقدمي موارد        هتيب    - ١٤”    
مالية جديدة وإضافية كافية وميكن التنبؤ هبا إىل البلدان النامية، وضمان حصول تلـك              

  التكنولوجيا ونقلها إليها، من أجل تعزيز قدرهتا على التكيف؛البلدان على 
ضــرورة العمــل علــى احلــد مــن املخــاطر وأوجــه قلــة املنعــة     تؤكــد   - ١٥”    

امليـــاه مجيـــع الكـــوارث الطبيعيـــة، مبـــا يف ذلـــك األخطـــار اجليولوجيـــة واملتـــصلة ب  إزاء
  األرصاد اجلوية؛و
اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل تطلـــب  - ١٦”    

عــن تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــرر النظــر يف مــسألة الكــوارث    تقريــرا والــستني اخلامــسة 
الطبيعيـــة وقلـــة املنعـــة إزاءهـــا يف تلـــك الـــدورة، يف إطـــار البنـــد الفرعـــي املعنـــون          

  “.‘التنمية املستدامة’ من البند املعنون ،‘االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث’
  

 نـوفمرب، /الثـاين  تـشرين  ٢٦ يف املعقـودة  ٣٠ جلـستها  يف اللجنـة،  على معروضاً كانو  - ١٤
 نائـب  قدمـه ) A/C.2/63/L.50 (“الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املنعـة إزاءهـا       ” بعنـوان  قرار مشروع
 بــشأن معقــودة رمسيــة غــري مــشاورات علــى بنــاء ،)بــيالروس (ميتيلتــسا أنــدري اللجنــة، رئــيس
  .A/C.2/63/L.30 القرار مشروع

 يف آثــار أي عليــه تترتــب ال القــرار مــشروع بــأن نفــسها، اجللــسة يف اللجنــة، وأُبلغـت   - ١٥
  ).A/C.2/63/SR.30 نظرا (الربناجمية امليزانية
  .ب ممثل سويسرا مشروع القرار شفوياصوَّ أيضاً، ٣٠ اجللسة ويف  - ١٦
انظــر ( ة شــفويا بــصيغته املــصوبالقــرار مــشروع اللجنــة اعتمــدتنفــسها،  اجللــسة ويف  - ١٧

  .)، مشروع القرار الثالث١٩الفقرة 
 القــــرار مــــشروع مقـــدمو  قــــام ،A/C.2/63/L.50 القــــرار مـــشروع  العتمــــاد ونظـــرا   - ١٨

A/C.2/63/L.30 بسحبه.  
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   اللجنة الثانيةتوصيات  -ثالثاً   
  :ةالتالي اتالقرار عيرامش باعتماد العامة اجلمعية الثانية اللجنة توصي  - ١٩
  

  رار األولمشروع الق    
  النينيوالتعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــإذ تـــــشري   ــ ٥٢/٢٠٠راراهتا ـ إىل قـــ ــ ١٨ؤرخ املـــ  ،١٩٩٧مرب يـــــسد/ن األولوانكـــ

ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ امل ــؤرخ ٥٤/٢٢٠ ، و١٩٩٨رب ـديــسم/ ك كــانون  ٢٢ امل
، ٢٠٠٠ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٠ؤرخ  املـــــــ٥٥/١٩٧ ، و١٩٩٩ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٥، و ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٤ و
، ٢٠٠٤ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٢ املـــــــؤرخ ٥٩/٢٣٢، و ٢٠٠٢ديـــــــسمرب /األول

 اجمللــــس االقتــــصادي اتوقــــرار، ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠ املــــؤرخ ٦١/١٩٩ و
 /متـوز  ٣٠ املـؤرخ    ١٩٩٩/٦٣  و ،١٩٩٩يوليـه   /وزمتـ  ٢٨ؤرخ   املـ  ١٩٩٩/٤٦اعي  ـتمـواالج
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣ ، و١٩٩٩يوليه 

 أن لظاهرة النينيو طابعا متكـررا وأهنـا ميكـن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـة       وإذ تالحظ   
  واسعة النطاق بإمكاهنا أن تؤثر تأثريا خطريا يف البشرية،

ودون د الـوطين    يالـصع كـل مـن      وضـع اسـتراتيجيات علـى         أمهية وإذ تؤكد من جديد     
 الكوارث الطبيعية الناشـئة  ا تتسبب فيه يت ال درء األضرار واإلقليمي والدويل ترمي إىل     اإلقليمي  

  ،اوإصالحهها  وختفيفالنينيوعن ظاهرة 
 أن التطورات التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ          وإذ تالحظ   
  لنينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،بظاهرة ا
ــا    ــضع يف اعتبارهـ ــستدامة    وإذ تـ ــة املـ ــشأن التنميـ ــسربغ بـ ــالن جوهانـ ــة و )١(إعـ خطـ
 وال ســيما  ،)٢()‘‘غ للتنفيــذجوهانــسربخطــة ’’(ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة  التنفيــذ
  منها،) ط (٣٧الفقرة 

__________ 
ـــر  )١(   ــوب       تقري ــسـربغ، جن ــســـــتدامـة، جوهان ـــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ـــر القم ــا، مؤمت  ‐أغــسطس / آب٢٦أفريقي

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

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

بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا   - ١  
ف مـن أثـر     التعـاون الـدويل للتخفيـ     ’’، وال سيما املرفـق الثـاين مـن التقريـر املعنـون              )٥(الكوارث

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

املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة         و بـذهلا حكومـة إكـوادور     ت بـاجلهود الـيت      تقر  - ٢  
، والـيت أفـضت إىل      وارثستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـ       لالواألمانة املشتركة بني الوكاالت     

 تلـــك وتـــشجع ،يـــل، إكـــوادورو يف غواياكللبحـــوث املتعلقـــة بـــالنينيواملركـــز الـــدويل إنـــشاء 
  املركز؛ب لنهوض لدعمهاعلى مواصلة األطراف 
 بالدعم التقين والعلمي الذي تقدمه املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة             تقر أيضا   - ٣  

   الصعيد اإلقليمي؛إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسقة على
، يف هذا الصدد، املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة علـى تعزيـز التعـاون                 تشجع  - ٤  

  وتبادل البيانات وكذلك املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛
ــدويل للبحــوث       ترحــب  - ٥   ــز املركــز ال ــا حــىت اآلن لتعزي ــضطلع هب ــشطة امل  باألن

ــع مرا     ــاون مـ ــق التعـ ــن طريـ ــالنينيو عـ ــة بـ ــسات     املتعلقـ ــا املؤسـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــد الدوليـ ــز الرصـ كـ
  االعتــراف بــاملركز ودعمــه إقليميــا ودوليــا األوقيانوغرافيــة الوطنيــة، وبــاجلهود املبذولــة لزيــادة 

  ؛القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو ستحداث أدوات لصانعي وال
، ذات الـصلة   هـا براجم و هااألمـم املتحـدة وصـناديق     وأجهزة  األمني العام    ب هتيب  - ٦  

واجملتمـع الـدويل اختـاذ     يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،            املشاركة منها سيما   وال
 دويل للبحــوث املتعلقــة بــالنينيو، وتــدعو ركــز الــامل التــدابري الالزمــة، حــسب االقتــضاء، لتعزيــز 

أن وهلـذا الغـرض،     لتعاون  اأن ميد يد     مساعدة علمية وتقنية ومالية و     أن يقدم اجملتمع الدويل إىل    
  ؛النينيو لدراسة ظاهرة املخصصةاملراكز األخرى كذلك، حسب االقتضاء، عزز ي

التذبذب اجلنويب، ومواصلة البحـث     / أمهية احلفاظ على نظام رصد النينيو      تربز  - ٧  
يف الظواهر اجلوية البالغة الشدة وحتـسني مهـارات التنبـؤ، ووضـع سياسـات مالئمـة للحـد مـن             

__________ 
  )٣(  A/CONF. 206/6 ١، الفصل األول، القرار.  
  .٢املرجع نفسه، القرار   )٤(  
  )٥(  A/63/351.  
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هرة النينيو وغريها من الظواهر اجلوية البالغة الـشدة، وتـشدد علـى احلاجـة إىل مواصـلة           آثار ظا 
  تطوير وتعزيز هذه القدرات املؤسسية يف مجيع البلدان، وال سيما يف البلدان النامية؛

يــدرج فرعــا يتعلــق بتنفيــذ هــذا القــرار يف تقريــره إىل األمــني العــام أن تطلــب   - ٨  
امــة يف دورهتــا اخلامــسة والــستني عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد املقــدم إىل اجلمعيــة الع

  .الكوارث من
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  ثاينمشروع القرار ال    
  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشـري   ــا إذ تـــ ــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قراراهتـــ ــانون األول٢٢ املـــ ــسمرب / كـــ  ١٩٨٩ديـــ

 كـانون   ٢٠ بـاء املـؤرخ      ٤٩/٢٢ و   ١٩٩٤ديـسمرب   /ل كـانون األو   ٢ ألف املؤرخ    ٤٩/٢٢ و
 ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨ديــسمرب / كــانون األول١٥ املــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ١٩٩٤ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٢امل ــؤرخ ٥٦/١٩٥ و ١٩٩٩دي ــسمرب / كــانون األول٢١ امل دي
 املــــــؤرخ ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٠ املـــــؤرخ  ٥٧/٢٥٦ و ٢٠٠١

ــانون ٢٣ ــس/ األولكـ ــؤرخ ٥٩/٢٣١ و ٢٠٠٣مرب ــــــديـ ــانون األول٢٢ املـ ــس/ كـ مرب ـــــديـ
 املــــــؤرخ ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٢ املـــــؤرخ  ٦٠/١٩٥ و ٢٠٠٤

، ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون ١٩ املــؤرخ ٦٢/١٩٢و  ٢٠٠٦ديــسمرب /كــانون األول ٢٠
 ١٩٩٩يوليــــه /متــــوز ٣٠ املــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣وقــــراري اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي 

، وإذ تأخــذ يف اعتبارهــا علــى النحــو الواجــب  ٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٥ و
ــا  ــاء املــــؤرخ  ٥٧/٢٧٠قرارهــ ــران ٢٣ بــ ــه /حزيــ ــذ واملتابعــــة  املتعلــــق  ٢٠٠٣يونيــ بالتنفيــ
واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف              املتكاملني

  مليدانني االقتصادي واالجتماعي،ا
  ،)١(٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام نتائج  إىل أيضا وإذ تشري  
بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة        )٢( إعـالن هيوغـو    وإذ تعيد تأكيد    

ــة الكــوارث     ــى مواجه ــات عل ــم واجملتمع ــدرة األم ــدورة    )٣(ق ــصادر عــن ال ــشترك ال ــان امل  والبي
، )٤(احلــد مــن املخــاطر مــن أجــل مــستقبل أكثــر أمنــا:  بكارثــة احملــيط اهلنــدياالســتثنائية املعنيــة

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

  يت تعقدها األمم املتحدة،تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة ال

__________ 
  .٦٠/١انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.206/6 ١، القرار األول، الفصل.  
  .٢القرار املرجع نفسه،   )٣(  
  )٤(  A/CONF.206/6املرفق الثاين ،.  
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 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف   وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا   
أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية ممــا الــسنوات األخــرية، 

 تــهالمجتمعــات الــضعيفة يف مجيــع أحنــاء العــامل تعــوق تنميل بالنــسبةوبيئيــة ســلبية طويلــة األمــد 
  اصة يف البلدان النامية،خباملستدامة، و

الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلــد مــن قلــة املنعــة يف  خمــاطر  علــى أن احلــد مــن وإذ تــشدد  
   مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،شاملمواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر 

ــسلم   ــصدي       وإذ ت ــاطر الكــوارث والت ــن خم ــة واحلــد م ــني التنمي ــة الواضــحة ب   بالعالق
  وبضرورة مواصلة بذل اجلهود يف مجيع هذه اجملاالت،واالنتعاش من الكوارث للكوارث 
 باحلاجـة املاسـة إىل مواصـلة تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة                  أيضا وإذ تسلم   

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

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

ــسلم وإذ    ــ كــذلكت ــدابري املتخــذ  بأن ــبعض الت  لحــد مــن خمــاطر الكــوارث  ل ةه ميكــن ل
وإذ تـشدد علـى أمهيـة    التكيـف مـع تغـري املنـاخ،       تدعم أيضا، يف سياق إطار عمـل هيوغـو،         أن

الكــوارث الطبيعيــة مــن خــالل بــرامج احلــد مــن مواجهــة اجملتمعــات علــى األمــم وتعزيــز قــدرة 
  الكوارث، خماطر

لقمـــة العـــاملي مـــؤمتر انتـــائج  أمهيـــة املـــضي قـــدما يف تطبيـــق خطـــة تنفيـــذ وإذ تؤكـــد  
ــة ــستدامة للتنمي ــيم املخــاطر        )٥(امل ــة وتقي ــة املنع ــشأن قل ــا ب ــواردة فيه ــصلة ال واألحكــام ذات ال
  الكوارث، وإدارة

سـبتمرب  /أيلـول  ٢٩يف  الـذي عقـده األمـني العـام         باالجتماع الـوزاري    وإذ حتيط علما      
  ،“احلد من أخطار الكوارث يف مناخ متغري” حتت عنوان، ٢٠٠٨

الــصادر عــن املــؤمتر “ فلنعمــل معــا يف خدمــة البــشرية”عــالن املعنــون اإلوإذ تالحــظ   
الــدويل الــثالثني جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، املعقــود يف جنيــف يف الفتــرة مــن   

ــاين ٣٠إىل  ٢٦ ــوفمرب / تــشرين الث ــه بــضرورة ضــمان إدمــاج    ٢٠٠٧ن ، وخاصــة مــا يتعلــق من
__________ 

ــا،         )٥(   ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ
 ،، الفــصل األول)والتــصويب A.03.II.A.1 منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤

  .، املرفق٢القرار 
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 سياسات وخطط احلد مـن خمـاطر الكـوارث وإدارة           التدهور البيئي والتكيف مع تغري املناخ يف      
  الكوارث،
االقتصادية الـيت تزيـد     وألنشطة االجتماعية   ا باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم       وإذ تسلم   

بنـاء  إىل  تلـك األنـشطة، و    وإىل التـصدي ل   من قلة منعة اجملتمعات يف مواجهة الكوارث الطبيعية         
   ومواصلة تعزيز هذه القدرة،قدرة اجملتمعات على مواجهة خماطر الكوارث

حبلقــــة العمــــل املقــــرر عقــــدها يف بوزنــــان، بولنــــدا، يف كــــانون  وإذ حتــــيط علمــــا   
اســتراتيجيات إدارة املخــاطر واحلــد منــها، مبــا يف ذلــك آليــات  ، بــشأن ٢٠٠٨ديــسمرب /األول

  تقاسم املخاطر وحتويلها من قبيل التأمني،
  ،٥٤/٢١٩قرار اجلمعية العامة  يف توصية األمني العام املتعلقة بوقد نظرت  
 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد حتـــيط علمـــا  - ١  

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

الـدول املنكوبـة بـالكوارث الـيت        إىل   و ،املساعدة إىل البلدان النامية املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة         
 أجـل القيـام    مـن  املادي واالجتماعي واالقتصادي املـستدام،       شتعانمتر مبرحلة انتقالية صوب اال    

  ؛يلالتأهبعمليات القيام الكوارث ويف أعقاب  شتعانبأنشطة احلد من املخاطر يف مرحلة اال
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو، وتؤكـد احلاجـة إىل زيـادة                 ترحب  - ٣  

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

لى حنو منهجي بإدمـاج هنـج احلـد مـن املخـاطر يف تنفيـذ بـرامج التأهـب حلـاالت                      وإىل القيام ع  
   منها؛يفالطوارئ والتصدي هلا والتعا

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

مــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة الدوليــة   الــدول األعــضاء ومنظومــة األتــدعو  - ٥  
 االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب هــاواهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا في 

ومن بينه املنظمـات غـري احلكوميـة واملتطوعـون           ،اجملتمع املدين وكذلك  األمحر واهلالل األمحر،    
__________ 

  )٦(  A/63/351.  
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إطـار  تنفيـذ ومتابعـة    دعـم    مـن أجـل      تكثيـف اجلهـود   إىل  والقطاع اخلـاص واألوسـاط العلميـة،        
 علـى أمهيـة مواصـلة مجيـع أصـحاب املـصلحة تعـاوهنم          ، يف هـذا الـصدد،     وتـشدد  ،عمل هيوغو 

  وتنسيقهم من أجل التصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛
ــم املتحــدة دمــج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو      هتيــب  - ٦   ــة األم ــه مبنظوم  ومراعات

 ومـساعدة اجمهـا، مـستفيدة يف ذلـك مـن آليـات التنـسيق القائمـة،                بالكامل يف استراتيجياهتا وبر   
البلدان النامية عن طريق تلك اآلليات على أن تضع وتنفذ، حسب االقتضاء، تدابري للحـد مـن       

اإلقليميــة املؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات ، وتــدعو خمــاطر الكــوارث علــى وجــه الــسرعة
  ؛إىل القيام بذلكالدولية و

، بــإطرادأن تـدعم، يف الوقـت املناسـب و    مبنظومـة األمـم املتحـدة    أيـضا  هتيـب   - ٧  
ت االبلدان املنكوبة بالكوارث من أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف عمليـ                تبذهلا  اجلهود اليت   

 املؤسـسات املاليـة الدوليـة واملـصارف اإلقليميـة           ، وتـدعو   يف أعقـاب الكـوارث     تأهيل وال يفالتعا
  ؛إىل القيام بذلكمية والدولية وغريها من املنظمات اإلقلي

 بأن كل دولة مسؤولة يف املقام األول عن تنميتها املستدامة وعـن اختـاذ        تسلم  - ٨  
منها محايـة النـاس يف إقليمهـا ومحايـة اهلياكـل            ألغراض  تدابري فعالة للحد من خماطر الكوارث،       

ذ ومتابعـة إطـار عمـل       األساسية وغريها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، مبـا يـشمل تنفيـ             
  هيوغو، وتؤكد أمهية التعاون الدويل والشراكات الدولية لدعم تلك اجلهود الوطنية؛

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير قــدرات    أيــضا تــسلم  - ٩  
تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحـد مـن الكـوارث،               لوطنية وحملية   
  ل األعضاء اليت مل تطور بعد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛وتشجع الدو

املتـصلة  تـدابري  الالتكيـف مـع تغـري املنـاخ و    بـني  تنـسيق  ال بأمهيـة  تـسلم كـذلك    - ١٠  
ــة إىل      ب ــة املعني ــدعو احلكومــات واملنظمــات الدولي ــصلة، وت احلــد مــن خمــاطر الكــوارث ذات ال

، منها اخلطط اإلمنائيـة وبـرامج القـضاء         إدماج هذه االعتبارات بصورة شاملة يف خطط وبرامج       
علــى الفقــر، ويف بــرامج العمــل الوطنيــة للتكيــف مــع تغــري املنــاخ يف أقــل البلــدان منــوا، وتــدعو 

  الصدد؛ لبلدان النامية يف هذااليت تبذهلا ااجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود املتواصلة 
ــة ودون اإلقليميــة الــيت أ ب ترحــب  - ١١   عــدت للحــد مــن خمــاطر  املبــادرات اإلقليمي

الكوارث، وتكرر تأكيد احلاجة إىل مواصلة إعداد مبـادرات إقليميـة وتطـوير قـدرات اآلليـات                 
ــة  ــع   توجــد، حيثمــا  وتعزيزهــاحلــد مــن املخــاطر علــى ااإلقليمي ــشجع علــى اســتخدام مجي ، وت

  األدوات املوجودة وتبادهلا؛
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ي للحـد مـن الكـوارث       املرفق العـامل   للعمل الذي يقوم به      عرب عن ارتياحها  ت  - ١٢  
 الـذي   االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث       اإلنعاش، وهو عبارة عن شراكة تابعة لنظام        و

 باسم املشتركني فيه من الشركاء املاحنني وغريهـم مـن أصـحاب املـصلحة،               البنك الدويل يديره  
  كمبادرة مهمة لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

لدوليـة للحـد مـن الكـوارث علـى مواصـلة وضـع           أمانـة االسـتراتيجية ا     تشجع  - ١٣  
ــؤ باأســاليب حمــسنة إلجــراء تقييمــات    ــب     للتنب ــور اجلوان ــة أم ــاول يف مجل ــددة تتن ملخــاطر املتع

االقتــصادية للحــد مــن خمــاطر الكــوارث وحتليــل تكــاليف وفوائــد إجــراءات احلــد مــن املخــاطر  
  دية؛املتخذة على مجيع املستويات من الناحيتني االجتماعية واالقتصا

 باجملتمع الدويل أن يدعم، على مجيع املستويات، وخباصة علـى مـستوى             هتيب  - ١٤  
 اإلسـهام بانتظـام     بإمكاهنـا اجملتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات الـيت          

  ؛األخطاريف بناء القدرة على مواجهة 
ــذ ا   تــشجع  - ١٥   ــادة التزامهــا بالتنفي ــدول األعــضاء علــى زي لفعــال إلطــار عمــل   ال

 املنتـدى سـتراتيجية، مثـل     اال التابعـة لنظـام   اآلليـات   بشكل كامل من    دة يف ذلك    فيهيوغو، مست 
  ؛ الكوارثأخطارالعاملي للحد من 

بالدورة الثانيـة املقبلـة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث،                 ترحب    - ١٦  
، بــشأن موضــوع ٢٠٠٩ونيــه ي/حزيــران ١٩ إىل ١٦املقــرر عقــدها يف جنيــف يف الفتــرة مــن  

 واليت سُتستغل لبدء استعراض منتصف املـدة لتنفيـذ إطـار عمـل              “الكوارث والفقر والضعف  ”
، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يــدمج معلومــات عــن  ٢٠١٠هيوغــو املتوقــع أن جيــري يف عــام 
  املنتدى العاملي يف تقريره املقبل؛

 وتنفيـذ   تـصميم وإشـراك املـرأة يف      ومتكني   بأمهية إدماج منظور جنساين      تسلم  - ١٧  
، وتـشجع   خـاطر كـذلك يف اسـتراتيجيات وبـرامج احلـد مـن امل           مجيع مراحل إدارة الكوارث، و    

مراعـاة املنظـور    أمانة االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث علـى مواصـلة النـهوض بتعمـيم                 
  ؛ ومتكني املرأةاجلنساين
 احلد من خمـاطر الكـوارث والطلبـات          أمهية عمل األمم املتحدة يف جمال      تدرك  - ١٨  

املتزايــدة علــى أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث واحلاجــة إىل تــوفري املزيــد مــن   
  لتنفيذ االستراتيجية؛هبا القابلة للتنبؤ وحسنة التوقيت واملوارد املستقرة 

جية عـن    للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتي        تعرب عن تقديرها    - ١٩  
  الكوارث؛ طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من
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تقــدمي تربعــات ماليــة كافيــة للــصندوق مواصــلة  اجملتمــع الــدويل علــى تــشجع  - ٢٠  
، وتـشجع  االستئماين سعيا إىل ضمان الـدعم الكـايف ألنـشطة متابعـة تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو            

يف أبكــر وقــت ممكــن  صة متعــددة الــسنوات الــدول األعــضاء علــى تقــدمي تربعــات غــري خمصــ   
  ؛العام من

 احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوليـــة      تـــشجع  - ٢١  
واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على االسـتثمار            

   االستراتيجية؛بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف
من تزايد مـسؤوليات    ذلك  تتبعه  سي أمهية احلد من خماطر الكوارث وما        تؤكد  - ٢٢  

الدولية للحد من الكـوارث، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يستكـشف كافـة                 أمانة االستراتيجية   
ميكـن التنبـؤ هبـا لتـشغيل األمانـة          مـستقرة و  سبل تأمني متويل إضايف لـضمان تـوافر مـوارد ماليـة             

  أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني؛و
الــدول األعــضاء علــى دمــج نظــم اإلنــذار املبكــر يف اســتراتيجياهتا         شجعتــ  - ٢٣  

ــة       ــم أمانـ ــدويل إىل دعـ ــع الـ ــدعو اجملتمـ ــوارث، وتـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ ــة للحـ ــا الوطنيـ وخططهـ
ورهـــا املتمثـــل يف تيـــسري تطـــوير نظـــم  االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث يف أداء د 

  ؛املبكر اإلنذار
ــى   احلاجــة إىل تؤكــد  - ٢٤   ــشجيع عل ــم وإدراك أســباب الكــوارث،    الت حتــسني فه

 منـها نقـل وتبـادل       ،أمـور مجلـة   وكذلك احلاجة إىل بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا من خـالل            
تيــسري ر الكــوارث، واخلــربات واملعــارف التقنيــة وبــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاط  

 هـا  مبـا في   ،احلصول على البيانات واملعلومات ذات الـصلة، وتعزيـز الترتيبـات املؤسـسية            إمكانية  
  األهلية؛نظمات امل

 على ضرورة أن يواصل اجملتمع الدويل اهتمامه مبرحلـة مـا بعـد اإلغاثـة       تشدد  - ٢٥  
ــدعم عمليــات    ــتعمري واحلــد مــن  التأهيــليف حــاالت الطــوارئ وأن ي املخــاطر يف األجلــني   وال

املتوسط والطويل، وتؤكد أمهية تنفيـذ الـربامج املتـصلة بالقـضاء علـى الفقـر والتنميـة املـستدامة          
وإدارة عملية احلد من خماطر الكوارث يف أكثر املناطق عرضـة هلـا، وخباصـة يف البلـدان الناميـة                    

  املعرضة للكوارث الطبيعية؛
الطبيعيـة ومعاجلـة    األخطار  مجيع  أثر   من   لحدل ضرورة اتباع هنج شامل      تؤكد  - ٢٦  

  ؛املتصلة باملياه واألرصاد اجلويةو اجليولوجية األخطارأوجه قلة املنعة إزاءها، مبا يف ذلك 
ة والـستني  رابعـ  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا ال      تطلب  - ٢٧  

  .“التنمية املستدامة ”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون
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  مشروع القرار الثالث  
  الكوارث الطبيعية وقلة املنعة إزاءها    

  
  ،إن اجلمعية العامة 
ا اهتـ  وقرار ٢٠٠٢ ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٥٤٧ إىل مقررهـا     إذ تشري  

 كــــانون ٢٢ املـــؤرخ  ٥٩/٢٣٣  و،٢٠٠٣ديـــسمرب  / كـــانون األول ٢٣ املـــؤرخ  ٥٨/٢١٥
 ٦١/٢٠٠ ، و٢٠٠٥ديـــسمرب / األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٦٠/١٩٦ ، و٢٠٠٤ديـــسمرب /األول

  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 
ــد وإذ ت  ــن جديـ ــد مـ ــستدامة   ؤكـ ــة املـ ــشأن التنميـ ــسربغ بـ ــالن جوهانـ ــة  )١( إعـ وخطـ

  ،)٢()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’’ (القمة العاملي للتنمية املستدامة ؤمترمل تنفيذال
ترة ــــ ار عمــل هيوغــو للف ـــــ وإط )٣(إعــالن هيوغــو د أيــضــــا  ؤكــد مــــن جديــ  وإذ ت  
ا  اعتمــدمهاللــذين، )٤(مواجهــة الكـوارث علــى األمــم واجملتمعـات  بنـاء قــدرة  : ٢٠١٥-٢٠٠٥

  ،املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
  ،)٥(٢٠٠٥إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  وإذ تشري  
الكامنـة، كمـا حـددها إطـار        اخلطر  لورة فهم لعوامل     باحلاجة إىل مواصلة ب    وإذ تسلم   

مبا فيها العوامل االجتماعية واالقتصادية، اليت تزيد مـن قلـة منعـة اجملتمعـات إزاء                عمل هيوغو،   
التــصدي علــى قــدرة الإىل بنــاء ومواصــلة تعزيــز ومعاجلــة تلــك العوامــل، الكــوارث الطبيعيــة و

 املقترنـة   األخطـار مواجهــة   القـدرة علـى     يـادة   زإىل   و  علـى مجيـع املـستويات،       الكـوارث  ملخاطر
النمـو  يف  لكـوارث   الـذي حتدثـه ا     باألثر الـسليب     هنفسالوقت  يف  أيضا  بالكوارث، مع االعتراف    

  ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان الناميةسيما ، والاالقتصادي والتنمية املستدامة
 األخطـار يف مجيـع مراحـل إدارة          أمهية معاجلـة قلـة املنعـة وإدمـاج احلـد مـن             وإذ تؤكد   

  الكوارث، واإلنعاش يف أعقاب الكوارث، والتخطيط اإلمنائي،

__________ 
 /أيلـول  ٤ ‐أغـسطس   / آب ٢٦ربغ، جنـوب أفريقيـا،      ـــــتدامة، جوهانـس  ـــــتقرير مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـس           )١(  

  .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب 
  .، املرفق٢، القرار نفسهاملرجع   )٢(  
  )٣(  A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار.  
  .٢ نفسه، القرار املرجع  )٤(  
  .٦٠/١ القرارانظر   )٥(  
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باحلاجة إىل إدماج منظـور جنـساين يف تـصميم وتنفيـذ مجيـع مراحـل إدارة                 وإذ تسلم     
  احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املنعة إزاءها،

 الــضعف زيــد مــن أوجــهي ، ممــاتعــاين التــدهورتــزال   أن البيئـــة العامليــة الوإذ تالحــظ 
  سيما يف البلدان النامية، االقتصادي واالجتماعي، وال

البلـدان  سـيما   ، والاندبلـ مجيـع ال تـضرر   خمتلف أوجه وأشكال  يف اعتبارهاأخذوإذ ت  
ــة  ــل منع ــن الكــوارث  ، األق ــالزالزل وموجــات    م ــشديدة ك ــة ال ــالطبيعي ــاالت سونامي ت واالهني

اجلفـاف  حـاالت   كموجـات احلـر و    البالغـة احلـدة     ت الربكانية والظواهر اجلوية     والثورااألرضية  
  ،ا عاملياتأثرياللتني حتدثان النينيا / النينيويتالشديد والفيضانات والعواصف وظاهر

البالغـة  الظـواهر اجلويـة   وشدة  األخرية يف تواتر  ة إزاء الزياد  قلقال عن بالغ وإذ تعرب    
آثــار يترتــب عليهــا مــن   يف بعــض منــاطق العــامل، ومــا قترنــة هبــا احلــدة والكــوارث الطبيعيــة امل 

  املناطـق، سيما فـي البلدان النامية الواقعة يف تلك اقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة، وال
املتـصلة  ألخطار اجليولوجيـة و   وجوب املعاجلة املنسقة والفعالة ل     هااعتباريف  وإذ تأخذ    

  والكوارث، احلد من هذه األخطار و هبا من كوارث طبيعيةرنتقي وماباملياه واألرصاد اجلوية 
التــصدي علــى زيــادة قــدرة البلــدان واإلقليمــي ل ضــرورة التعــاون الــدويل وإذ تالحــظ 

واالهنيــاالت سونامي تــفيهــا الــزالزل وموجــات  الطبيعيــة، مبــاالكــوارث ميــع جللآلثــار الــسلبية 
ــة،   ــورات الربكاني ــة األرضــية والث حــاالت و مثــل موجــات احلــر بالغــة احلــدة  الوالظــواهر اجلوي
ــة امل،اجلفــاف الــشديد والفيــضانات  ــتق والكــوارث الطبيعي ــة رن  ة هبــا، وخباصــة يف البلــدان النامي

  ،والبلدان املعرضة للكوارث
ــا   ــضع يف اعتبارهـ ــة  وإذ تـ ــة    أمهيـ ــربامج املتعلقـ ــط والـ ــع اخلطـ ــدى وضـ ــري، لـ أن جيـ

 الكــوارث املتـــصلة  ملخـــاطرصدي التــ بعـــد الكــوارث،   بالقطاعــات وكــذلك يف حـــاالت مــا   
ــتغرية وباســتخدام األراضــي، و      ــة امل ــصادية والبيئي ــة واالقت ــالظروف االجتماعي ــار  ألب ــر األخط ث

   املناخ،وتقلب املناخ وتغرياملياه  اجليولوجية والطقس وبالظواهرة نرقتامل
ف  أن آثار الكوارث الطبيعية تعوق بشدة اجلهود الراميـة إىل حتقيـق األهـدا              وإذ تؤكد   

اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ تـشدد علـى أمهيـة احلـد                      
 من أوجه قلة املنعة إزاء الكوارث الطبيعية،

ــا  - ١  ــيط علمـ ــذ    حتـ ــن تنفيـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ــا بتقريـ ــؤرخ ٦١/٢٠٠قرارهـ  املـ
  ؛)٦(٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ٢٠

__________ 
  )٦(  A/63/351.  
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، التعاون واملـساعدة التقنيـة  أن يواصل، بوسائل منها على  اجملتمع الدويل   حتث - ٢ 
اآلثــار مبــا يف ذلــك مــن اآلثــار الــضارة للكــوارث الطبيعيــة، استكــشاف طــرق ووســائل للحــد 

قليلـة املنعـة، مبـا فيهـا أقـل      وخباصـة يف البلـدان الناميـة        البالغة احلـدة،    الناشئة عن الظواهر اجلوية     
فيهـا   مبـا تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،        يق  عن طر ،  البلدان منوا، ويف أفريقيا   

بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـــة : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـــار عمـــل هيوغـــو للفتـــرة 
هــذا يف علــى مواصــلة عملــه الترتيــب املؤســسي لالســتراتيجية الدوليــة  وتــشجع ، )٤(الكــوارث

  ؛صددال
ول مسؤولية حتقيق تنميتها املـستدامة       بأن كل دولة تقع عليها يف املقام األ        تقر  - ٣  

اخلاصة هبا واختاذ تدابري فعالة من أجل احلد من خمـاطر الكـوارث ألغـراض منـها محايـة شـعبها                      
علــى أرضــها وهياكلــها األساســية وثرواهتــا الوطنيــة األخــرى مــن آثــار الكــوارث، مبــا يف ذلــك 

ات علـى الـصعيدين اإلقليمـي       تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعـاون والـشراك          
  والدويل من أجل دعم تلك اجلهود الوطنية؛

الــيت العمــل  ات وإطــار عمــل هيوغــو، وأولويــ )٣(أمهيــة إعــالن هيوغــو  تؤكــد  - ٤  
الدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة             يف االعتبار   ينبغي أن تأخذها    

وأن تنفـذها،  طر الكـوارث   اخمـ  باحلـد مـن      املتعلـق  هنجهـا    يفوغريها من اجلهات الفاعلـة املعنيـة        
واضعة يف اعتبارها األمهية األساسـية للتـرويج      الذاتية،حسب االقتضاء، وفقا لظروفها وقدراهتا      

لثقافة االتقاء يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة، بوسـائل منـها تعبئـة مـوارد كافيـة للحـد مـن خمـاطر                      
علــى احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــب  الكــوارث، واألمهيــة األساســية للعمــل 

الراميـة إىل تنفيـذ    على اجلهود   لكوارث الطبيعية   لآلثار الضارة   للكوارث على الصعيد احمللي، وا    
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      االستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر بغيـة         اإلمنائية الوطنية و   ططاخل

  داف اإلمنائية لأللفية؛املتفق عليها دوليا، مبا فيها األه
 بأمهيــة النظــر يف تعزيــز اإلجــراءات املتخــذة بــشأن التكيــف بــسبل منــها    تقــر  - ٥  

استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلـك آليـات املـشاركة يف املخـاطر ونقلـها مثـل                    
ثـار تغـري    التأمني واستراتيجيات احلد من الكوارث وسبل معاجلة اخلـسارة والـضرر املـرتبطني بآ             
  املناخ يف البلدان النامية قليلة املنعة بوجه خاص يف مواجهة اآلثار الضارة لتغري املناخ؛

 إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتزايـد التحـديات          تعرب عن بالغ القلق     - ٦  
ميــع بالنــسبة جلالــيت تطرحهــا اآلثــار املترتبــة علــى الكــوارث الطبيعيــة جبانــب أثــر تغــري املنــاخ     

دان، وال سيما البلدان النامية، وخاصة البلدان اجلزريـة الـصغرية الناميـة وأقـل البلـدان منـوا،                   البل
  فضال عن البلدان األخرى اليت تتسم بقلة املنعة بصفة خاصة؛
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ــادة دعــم اســتراتيجيات التكيــف،  مواصــلة و اجملتمــع الــدويل علــى  تــشجع  - ٧   زي
ر الـضارة لـتغري املنـاخ، لكـي تـسهم يف جهـود       وخاصة يف البلدان قليلـة املنعـة يف مواجهـة اآلثـا     

ــتراتيجيات     ــتراتيجيات التكيــــف واســ ــسيق بــــني اســ ــز التنــ ــوارث، وتــــشجع تعزيــ إدارة الكــ
  الكوارث؛ إدارة

ــشجع - ٨   ــوم، مــن خــالل    ت ــى أن تق ــا  احلكومــات عل ــة ومراكزبراجمه ــا الوطني ه
جية الدوليـة للحـد مـن       االسـتراتي ، املنـشأة يف إطـار       الكـوارث خمـاطر   ـد مـن    احلـ  لتنـسيـق    الوطنية

واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر الكــوارث، وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة 
ــاء القــدرات يف  أصــحاب املــصلحة اآلخــرين وواهلــالل األمحــر   ــز بن ــاطق منعــة،  ، بتعزي أقــل املن

باختـاذ  ، و منعتـها قلـة  اليت تزيد من  والبيئيةلتمكينها من معاجلة العوامل االجتماعية واالقتصادية     
ة نــرقتالتــدابري الــيت متكنــها مــن التأهــب للكــوارث الطبيعيــة ومواجهتــها، مبــا فيهــا الكــوارث امل  

وتــشجع اجملتمــع الــدويل علــى تــوفري مــساعدة فعالــة البالغــة احلــدة، بــالزالزل والظــواهر اجلويــة 
  للبلدان النامية يف هذا الصدد؛

الكامنة احملددة يف إطار عمل هيوغـو  عوامل اخلطر  على أمهية التصدي ل   شددت  - ٩  
املتــصلة بامليــاه   اجليولوجيــة وألخطــاراب املقترنــة املخــاطراحلــد مــن  عمليــة تــشجيع إدمــاج  و

 الكـوارث وتعزيـز املعرفـة والـوعي العـام باحلـد مـن              طراخمـ يف برامج احلد مـن      واألرصاد اجلوية   
سـيما   البلـدان الناميـة، وال    خماطر الكـوارث مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى املواجهـة، وخباصـة يف                   

  ؛البلدان قليلة املنعة منها
 أنــه ينبغــي إدمــاج عمليــات تقيــيم املخــاطر يف بــرامج احلــد مــن خمــاطر   تؤكــد  - ١٠  

 الكوارث على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل احلد من قلة املنعة إزاء الكوارث الطبيعية؛

أن لحـد مـن الكـوارث علـى          ل الترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدوليـة     تشجع - ١١ 
تـشجيع  لتعزيـز تنـسيق األنـشطة       سـيما إطـار عمـل هيوغـو،          يواصل، ضمن نطـاق واليتـه، وال      

لكيانـات األمـم املتحـدة    للدول األعـضاء و    وإتاحة املعلومات     الطبيعية الكوارثخماطر  احلد من   
لكـوارث  ا خمـاطر  بـشأن خيـارات احلـد مـن    وغريها من أصحاب املصلحة املعنـيني،  ذات الصلة  

 املتـصلة بـاألحوال   قلة املنعـة  وأوجه الطبيعية الشديدة والكوارث    األخطارالطبيعية، مبا يف ذلك     
  ؛البالغة احلدةاجلوية 

بــني احلكومــات ومنظومــة األمــم  توثيــق التعــاون والتنــسيق فيمــاأمهيــة  ؤكــدت  - ١٢  
كوميـة والـشركاء    املنظمـات غـري احل    األخـرى، وكـذلك     واإلقليميـة   الدولية  املتحدة واملنظمات   

، حـسب االقتـضاء،      من قبيل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر            اآلخرين
والتأهــب منــها  تــشمل االتقــاء مــع مراعــاة احلاجـــة إلـــى وضــع اســتراتيجيات إلدارة الكــوارث
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يـز علـى    تتسم خبـصائص منـها الترك  نظم إنذار مبكراإلنشاء الفعلي ل ، مبا يف ذلك      هلا والتصدي
   الغرض؛لذلكمن مجيـع املوارد واخلربات املتاحة يف الوقت نفسه مـع االستفادة األفراد، 
 أنــه ســعيا للحــد مــن قلــة املنعــة إزاء مجيــع الكــوارث الطبيعيــة،    تؤكــد أيــضا - ١٣ 

يقتــرن هبــا مــن كــوارث   ومــاواملتــصلة بامليــاه واألرصــاد اجلويــة  فيهــا الظــواهر اجليولوجيــة  مبــا
بغي تعزيز عرى التعاون ووتريته وتبادل املعلومات بشأن التأهب للكوارث فيما بـني             طبيعية، ين 

  األوساط العلمية واألكادميية والقائمني بإدارة الكوارث على مجيع املستويات؛
ــشجع  - ١٤   ــة    تــ ــدة اإلطاريــ ــم املتحــ ــة األمــ ــراف يف اتفاقيــ ــؤمتر األطــ ــة مــ  املتعلقــ

 املتعلقـة وتو امللحق باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة           واألطراف يف بروتوكول كي    )٧(املناخ تغريب
سـيما يف البلـدان الناميـة        على مواصلة التصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، وال            )٨(تغري املناخ ب

وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتـشجع أيـضا الفريـق احلكـومي              اليت تتسم بقلة املنعة بشكل خـاص،        
يف الـنظم  تغـري املنـاخ   الناشـئة عـن   اصـلة تقيـيم اآلثـار الـضارة     الدويل املعين بتغري املنـاخ علـى مو      

  ؛ يف البلدان الناميةحلد من الكوارث الطبيعية ااالجتماعية واالقتصادية ونظم
بــاجملتمع الــدويل، وخباصــة البلــدان املتقدمــة، القيــام بتقــدمي مــوارد ماليــة هتيــب   - ١٥  

ة املنعـة إزاء اآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة،      كافية وميكـن التنبـؤ هبـا إىل البلـدان الناميـة قليلـ        
وضمان حصول تلك البلدان على التكنولوجيا ونقلـها إليهـا، علـى النحـو املتفـق عليـه بـصورة                    

  متبادلة، من أجل تعزيز قدرهتا على التكيف؛
ضــرورة العمــل علــى احلــد مــن املخــاطر وأوجــه قلــة املنعــة إزاء مجيــع    تؤكــد   - ١٦  

  ؛املتصلة باملياه واألرصاد اجلويةمبا يف ذلك األخطار اجليولوجية والكوارث الطبيعية، 
اخلامـــسة  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  تطلـــب  - ١٧  
عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وتقـرر النظـر يف مـسألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املنعـة                       تقريرا  والستني  

ــار الب    ــدورة، يف إط ــك ال ــا يف تل ــون   إزاءه ــي املعن ــد الفرع ــن    ”ن ــة للحــد م االســتراتيجية الدولي
  .“التنمية املستدامة” من البند املعنون ،“الكوارث

  

__________ 
  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات، املتحدةاألمم   )٧(  
  )٨(  FCCC/CP/1997/7/Add.1 ، املرفق٣-م أ/١املقرر ،.  


