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    ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/L.68(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[
  

إنشــاء فريــق خــرباء حكــومي دويل عامــل مفتــوح العضــوية معــين      - ٦٩/٢٨٤
  باملؤشرات واملصطلحات ذات الصلة باحلد من أخطار الكوارث

  
  ،إن اجلمعية العامة  
الـذي   ٢٠٣٠-٢٠١٥ي للحد من أخطـار الكـوارث للفتـرة    إىل إطار سيندا إذ تشري  

اعتمده مؤمتر األمم املتحدة العاملي الثالـث املعـين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث، الـذي عقـد يف         
  ،)١(٢٠١٥آذار/مارس  ١٨إىل  ١٤سينداي، اليابان، يف الفترة من 

نميــة ملــا بعــد  إىل أن املفاوضــات احلكوميــة الدوليــة املتعلقــة خبطــة الت  وإذ تشــري أيضــا  
، ومتويل التنمية، وتغري املناخ، واحلد من أخطار الكوارث، تتيح للمجتمـع الـدويل   ٢٠١٥ عام

فرصة فريدة لتعزيز التماسـك فيمـا بـني مجيـع السياسـات واملؤسسـات واألهـداف واملؤشـرات         
ونظـــم قيـــاس التنفيـــذ، مـــع احتـــرام الواليـــات ذات الصـــلة، وإىل أن ضـــمان وجـــود روابـــط   

قية، حسـب االقتضـاء، بـني هـذه العمليـات سيسـهم يف بنـاء القـدرة علـى مواجهـة           مصدا ذات
  الكوارث وحتقيق اهلدف العاملي املتمثل يف القضاء على الفقر،

ــاملي للمســاعدة       وإذ تالحــظ   ــد مــؤمتر القمــة الع ــة إىل عق ــام الداعي ــادرة األمــني الع مب
دمـه مـن إسـهامات يف احلـد مـن      وما ميكـن أن يق  ٢٠١٦اإلنسانية يف اسطنبول، تركيا يف عام 

  أخطار الكوارث،
إنشـاء فريـق خـرباء حكـومي دويل عامـل مفتـوح العضـوية يضـم خـرباء          تقرر   - ١  

الكوارث ويشارك فيـه أصـحاب   أخطار تعينهم الدول ويدعمه مكتب األمم املتحدة للحد من 

_______________ 
  .، املرفق الثاين٦٩/٢٨٣القرار  )١(
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احملـرز يف تنفيـذ   املصلحة املعنيون لوضـع جمموعـة مـن املؤشـرات املمكنـة لقيـاس التقـدم العـاملي         
فريـق  عمـل  ، باالتساق مع )١(٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث للفترة 

  اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة؛
ء، يف توصــيات الفريــق أن ينظــر الفريــق العامــل، حســب االقتضــاتقــرر أيضــا   - ٢  

الكـوارث املتعلقـة   أخطـار  االستشاري العلمي والـتقين التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن        
املعتمـدة لـدى    ٢٠٠٩مصطلحات احلد من أخطار الكـوارث لعـام   ” املعنون نشوراملبتحديث 

  ؛“الكوارث أخطار مكتب األمم املتحدة للحد من
د يف عمله بالنظـام الـداخلي للجمعيـة العامـة     فريق العامل سيسترشالأن تؤكد   - ٣  

  واملمارسات اليت تعمل هبا؛
وأن  ٢٠١٦أن ُينجز الفريق العامل عمله حبلول كـانون األول/ديسـمرب   تقرر   - ٤  

  يقدم تقريره إىل اجلمعية العامة للنظر فيه؛
  أن يقوم الفريق العامل مبا يلي:تقرر أيضا   - ٥  
مكتــب األمــم املتحـدة يف جنيــف، منــها دورة   عقـد ثــالث دورات رمسيـة، يف    (أ)  

، تسـتغرق كـل دورة منـها يــومني، ودورات    ٢٠١٦ودورتـان يف عــام   ٢٠١٥واحـدة يف عـام   
  غري رمسية إضافية حسب احلاجة؛

البــــت يف اجلــــدول الــــزمين الجتماعاتــــه وبرنــــامج عملــــه بتوافــــق اآلراء يف    (ب)  
  األول؛  اجتماعه
  وضع نتائج عمله من خالل توافق اآلراء؛  (ج)  
أن تكون املشاركة الشخصـية يف االجتماعـات ممولـة ذاتيـا، مـع      كذلك تقرر   - ٦  

توفري الدعم إىل البلدان الناميـة مـن خـالل التربعـات املقدمـة إىل الصـندوق االسـتئماين ملكتـب         
هــات املاحنــة الدوليــة  الكــوارث، وحتــث يف هــذا الصــدد اجل أخطــار املتحــدة للحــد مــن   األمــم

والثنائيـــة، وكـــذلك اجلهـــات املاحنـــة يف القطـــاع اخلـــاص، واملؤسســـات املاليـــة، وغريهـــا مـــن  
املؤسســات، واجلهــات املاحنــة األخــرى القــادرة علــى دعــم مشــاركة ممثلــي البلــدان الناميــة يف    

الــدول اجتماعــات الفريــق العامــل علــى القيــام بــذلك، مــع إيــالء األولويــة ألقــل البلــدان منــوا و 
اجلزرية الصغرية النامية، مبا يف ذلك تغطية تكاليف تـذاكر الطـريان بالدرجـة االقتصـادية وبـدل      

  اإلقامة اليومي واملصروفات النثرية يف حمطات السفر؛
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اهليئـات واملنظمـات ذات الصـلة يف منظومـة األمـم املتحـدة، وكـذلك        تشجع   - ٧  
وميـــة ذات الصـــلة وأصـــحاب املصـــلحة  املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلك 

  على اإلسهام، حسب االقتضاء، يف عمل الفريق العامل؛ ،اآلخرين
للتنسيق واالتسـاق الفعالني،حسـب االقتضـاء،     تشجيعها القويتؤكد جمددا   - ٨  

بــني العمليــات احلكوميــة الدوليــة، مبــا فيهــا إطــار ســينداي للحــد مــن أخطــار الكــوارث للفتــرة 
وسـائر العمليـات ذات الصـلة، وضـرورة      ٢٠١٥لتنمية ملا بعـد عـام   ، وخطة ا٢٠٣٠-٢٠١٥

  ذلك التنسيق واالتساق من أجل بناء أوجه التآزر فيما بينها.
  

  ٩٢ اجللسة العامة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٣

 


