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  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  - ٦٧/٢٠٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٩ديــــــسمرب / كـــــانون األول ٢٢ املــــــؤرخ ٥٤/٢١٩قراراـــــا   إىل إذ تـــــشري   

ــؤرخ ٥٦/١٩٥ و ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ  ٦٠/١٩٥ و ٢٠٠١ديـ ــانون ٢٢املـ  كـ

 ٦٥/١٥٧  و٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٤/٢٠٠  و٢٠٠٥ديــسمرب /األول

ــسمرب /كــانون األول ٢٠ املــؤرخ ــؤرخ ٦٦/١٩٩ و ٢٠١٠دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي

  ،املتخذة يف هذا الصددمجيع القرارات األخرى االعتبار  يفتأخذ  ، وإذ٢٠١١

قـــة اخلتاميــة ملـــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميـــة املــستدامة املعنونـــة      الوثيوإذ تعيــد تأكيــد    

  ، وال سيما القرارات املتصلة باحلد من أخطار الكوارث،)١(“املستقبل الذي نصبو إليه”

 )٣(٢١ وجــدول أعمـــال القـــرن  )٢( إىل إعـــالن ريــو بـــشأن البيئــة والتنميـــة  وإذ تــشري   

ــال القــرن       ــذ جــدول أعم ــامج مواصــلة تنفي ــشأن التنميــة     )٤(٢١وبرن ــالن جوهانــسربغ ب وإع

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١(

، الـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             )٢(
، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (القـرارات الــيت اختــذها املــؤمتر  األول، 

  .املرفق األول

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(

  .، املرفق١٩/٢ - دإالقرار  )٤(
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ــة املــستدامة    )٥(املــستدامة ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي خطــة جوهانــسربغ ( وخطــة تنفيــذ نت

املعـين باألهـداف    لالجتماع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة       والوثيقة اخلتامية    )٦()لتنفيذل

  ،)٧(اإلمنائية لأللفية

 بــني خطــط احلــد مــن أخطــار الكــوارث وحتقيــق   أمهيــة الــربط بقــدر أكــربوإذ تؤكــد  

ــسيقا       ــر تن ــدعو إىل وضــع اســتراتيجيات أكث ــة األجــل، وإذ ت ــة الطويل االنتعــاش وخطــط التنمي

 ومشــوال تــدمج االعتبــارات املتعلقــة باحلــد مــن أخطــار الكــوارث والتكيــف مــع تغــري املنــاخ يف  

املـساعدة اإلنـسانية    جمـايل  االستثمارات العامة واخلاصة ويف صـنع القـرار والتخطـيط للعمـل يف            

والتنمية مـن أجـل احلـد مـن املخـاطر وزيـادة القـدرة علـى الـصمود وكفالـة انتقـال سـلس مـن                   

مرحلة اإلغاثة إىل التعايف فالتنمية، وإذ تـسلم، يف هـذا الـصدد، بـضرورة إدمـاج منظـور مـراع                     

  ،للفروق بني اجلنسني يف تصميم مجيع مراحل إدارة أخطار الكوارث وتنفيذها

ــشري   ــرة    وإذ تــ ــو للفتــ ــل هيوغــ ــار عمــ ــدة إلطــ ــصف املــ ــتعراض منتــ ــائج اســ    إىل نتــ

  ،)٨(بناء قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥

الـيت  املنتدى العاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث أقـر، يف دورتـه الثالثـة         بأن وإذ تسلم   

ي ــاملنتـدى الرئيـس  وصـفه  ، ب٢٠١١ مـايو / أيـار ١٣ إىل ٨ي الفتـرة مـن    ـــف ف ــي جني ــف عقدت

 للحـد مـن    وتنمية الـشراكات املشــورة االستراتيجية والتنسيق  تقدمي  العاملي املعين ب  على الصعيد   

  أخطار الكوارث،

إدارة عــن   احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ  بــالتقرير اخلــاص للهيئــة وإذ ترحــب  

  الـذي صـدر يف   التكيـف مـع تغـري املنـاخ    ليـة  للنـهوض بعم والكـوارث   املتطرفـة الظـواهر    خماطر

  ،٢٠١٢مارس /جنيف يف آذار

احلكومـات، علـى مجيـع املـستويات، واملنظمـات       تـضيفها على القيمـة الـيت      تشددوإذ    

كافيــة ميكــن املعنيــة يف هـذا اــال عــن طريــق تـوفري مــوارد   الدوليــة دون اإلقليميـة واإلقليميــة و 

  تمعـات   من أجلمن أخطار الكوارث  يف الوقت املناسب للحد      االتنبؤتعزيز قدرة املـدن وا 

  احمللية على مواجهة الكوارث، وفقا ملا تسمح به ظروفها وقدراا،
_______________ 

ــا،     )٥( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع    ( ٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق١ القرار

  .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٦(

  .٦٥/١لقرار ا )٧(

)٨( A/CONF. 206/6 ٢، الفصل األول، القرار.  
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  ؛)٩(٦٦/١٩٩اجلمعية العامة   بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرارحتيط علما  - ١  

ــة مواصــلة النظــر  تؤكــد  - ٢   ــشكل  أمهي  موضــوعي يف مــسألة احلــد مــن أخطــار  ب

 علـى أن تأخـذ يف االعتبـار         املعنيـة  وتشجع الدول األعـضاء وهيئـات األمـم املتحـدة            ،وارثالك

ــن    ــد مـ ــم ألنـــشطة احلـ ــدور املهـ ــار الـ ــوارثأخطـ ــل،الكـ ــن أجـ ــق مـ ــها   حتقيـ ــور منـ ــة أمـ  مجلـ

  املستدامة؛ التنمية

بنـاء قـدرة   : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفتـرة    االلتـزام بإطـار عمـل هيوغـو    تعيد تأكيـد    - ٣  

املتحـــدة  ، ويـــب بالـــدول ومنظومـــة األمـــم )٨(ى مواجهـــة الكـــوارثاألمـــم واتمعـــات علـــ

الدوليــة واتمــع املــدين   دون اإلقليميــة واإلقليميــة و واملؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات    

  وحتقيق أهدافه؛هيوغو التعجيل بتنفيذ إطار عمل 

وضـع   الدول األعضاء على أن تقوم، مبا يتفـق مـع أولوياـا الوطنيـة، ب               تشجع  - ٤  

املنـاطق املعرضـة ألخطـار       لتحديـد ونظـم   قواعد بيانات وطنية للخسائر النامجـة عـن الكـوارث           

دعـم عمليـة اختـاذ القـرار علـى       مـن أجـل   ،   وتطوير تلك القواعد والنظم    الكوارث وللتتبع املايل  

، حـسب االقتـضاء، مـن نظـام الرصـد التـابع           علـى حنـو تـام     مجيع مستويات احلكـم واالسـتفادة       

   هيوغو دعما لتقييم التقدم احملرز يف جمال احلد من أخطار الكوارث؛إلطار عمل

وإدراكهــا بقــدر أكــرب  ضــرورة التــشجيع علــى فهــم أســباب الكــوارث تؤكــد  - ٥  

البلدان الناميـة، عـن طريـق مجلـة أمـور         يفال سيما   ووضرورة بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا،       

 علـى النحـو املتفـق عليـه، واملعـارف التقنيـة             منها تبادل أفـضل املمارسـات ونقـل التكنولوجيـا،         

الكوارث وتيسري إمكانية احلـصول علـى البيانـات         أخطار  وبرامج التثقيف والتدريب للحد من      

وتعزيـز الترتيبـات املؤسـسية وتـشجيع مـشاركة اتمعـات            باملوضـوع   الصلة  وثيقة  واملعلومات  

  الكوارث؛أخطار إدارة يف ة ج جمتمعياتباع احمللية وتوليها زمام األمور عن طريق 

أمهيـــة أن تقـــوم الـــدول األعـــضاء، وال ســـيما البلـــدان الناميـــة، بوضـــع ب تقـــر  - ٦  

الــصعيد الــوطين ودون اإلقليمــي واإلقليمــي والــدويل للحــد مــن   كــل مــن اســتراتيجيات علــى 

الكــوارث، وتكــرر تأكيــد ضــرورة مواصــلة إعــداد مبــادرات إقليميــة وتطــوير قــدرات   أخطــار 

، حيثمــا وجــدت، لتعزيزهــا وتــشجيع اســتخدام مجيــع   األخطــارإلقليميــة للحــد مــن  اآلليــات ا

األدوات املوجودة وتبادهلا، وتطلب إىل اللجان اإلقليمية أن تدعم، يف حدود والياا، اجلهـود              

الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف هــذا الــصدد، بتنــسيق وثيــق مــع الكيانــات املنفــذة يف منظومــة    

  املتحدة؛ األمم

_______________ 

)٩(  A/67/335.  
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الكـوارث يف العمـل   أخطـار   الدول علـى أن تـويل األولويـة للحـد مـن              تشجع  - ٧  

 املضطلع به على مستوى اتمعات احمللية وأن تعزز مـشاركة أصـحاب املـصلحة املعنـيني، مبـن                 

فيهم ممثلو اتمعات احمللية ومجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنيـة واجلهـات الفاعلـة     

ملدين والقطاع اخلاص، وأن ختصص موارد كافية ألنشطة احلد من أخطـار            األخرى يف اتمع ا   

  الكوارث على مستوى اتمعات احمللية؛

  بأمهيـة التنـسيق بـني التكيـف مـع تغـري املنـاخ والتـدابري املتـصلة باحلـد مـن              تقر  - ٨  

رات تلـك االعتبـا    مراعـاة  الكوارث، وتـدعو احلكومـات واملنظمـات الدوليـة املعنيـة إىل              أخطار

وبـرامج القـضاء علـى الفقـر،         التنميـة على حنو شامل يف خططها وبراجمها، مبـا يف ذلـك خطـط              

، وتدعو اتمـع الـدويل إىل دعـم اجلهـود            ويف تنفيذها  ويف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     

  اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا الصدد؛

يف ى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث      لمنتـد الدورة الرابعـة ل عقد   ب ترحب  - ٩  

الـيت سـتركز علـى اسـتعراض التقـدم احملـرز           ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣ إىل   ١٩جنيف يف الفترة من     

 ٢٠٠٧األعـوام   يف الـيت عقـدت  الـسابقة    دوراتـه يف تنفيذ االلتزامات اليت جـرى التعهـد ـا يف            

 رفيعــي املــستوى مــن  إيفــاد ممــثلني علــى اجلهــات املعنيــة، وتــشجع مجيــع ٢٠١١ و ٢٠٠٩ و

  ؛خمتلف القطاعات للمشاركة يف الدورة

يف اليابـان   الكـوارث   أخطـار   املؤمتر العاملي الثالث املعـين باحلـد مـن           عقد   تقرر  - ١٠  

واعتمــاد إطـار للحـد مـن أخطــار    إطـار عمـل هيوغـو     السـتعراض تنفيــذ  ٢٠١٥عـام  يف أوائـل  

  ؛٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 

، يف نطـاق املـؤمتر وطرائـق عقـده     ٢٠١٣، قبـل ايـة عـام       أن تنظر  تقرر أيضا   - ١١  

  واملشاركة فيه وشكله وتنظيمه بأكثر الطرق املمكنة كفاءة وفعالية؛

 إىل أمانة االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث أن تقـدم خـدمات                تطلب  - ١٢  

 وأن ٢٠١٥ وضع إطـار للحـد مـن أخطـار الكـوارث ملـا بعـد عـام         وأن تيسراألمانة إىل املؤمتر   

  ؛اجلهات املعنيةتنسق األنشطة التحضريية بالتشاور مع مجيع 

عملية التـشاور الراميـة إىل        يف مة على املشاركة    اجلهات املعنية  مجيع   تشجع  - ١٣  

 تبــادل الــدروس بطــرق منــها، ٢٠١٥بعــد عــام  ملــاوضــع إطــار للحــد مــن أخطــار الكــوارث  

 بعقـد مـشاورات   ، علـى سـبيل املثـال،     القيـام  يـق عن طر املستفادة بشأن إدارة أخطار الكوارث      

  اإلقليمية؛ املنتديات واملشاركة يف اجلهات املعنية املتعددة الوطنيةبني 
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 على إيالء االعتبار الواجب للحـد مـن أخطـار الكـوارث وبنـاء              تشجع بشدة   - ١٤  

  ؛٢٠١٥القدرة على مواجهة الكوارث يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام 

حلـد مـن    ابـني إطـار     للربط  اتباع ج تكميلي متسق      على بشدة   أيضا تشجع  - ١٥  

  ؛٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام  ٢٠١٥ملا بعد عام أخطار الكوارث 

  مجيـع الـدول األعـضاء الـيت بإمكاـا تـوفري املـوارد وتقـدمي الـدعم مـن              تشجع  - ١٦  

  األمانـة  لـتمكني فعـل ذلـك     أجل تعزيز أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أن ت          

واليتــها الــشاملة لعــدة  وأداء مــن مواجهــة التحــديات الــيت ينطــوي عليهــا عملــها يف املــستقبل   

  فعالية؛بكفاءة وقطاعات 

ــة االســتراتيجية     تطلــب  - ١٧   ــات املؤســسية ألمان ــي الترتيب ــام أن يبق ــني الع  إىل األم

 أداء لألمانــة لتمكينــها مــن ــدف تــوفري الــدعمقيــد االســتعراض الدوليــة للحــد مــن الكــوارث 

الكـوارث   بدورها كجهة التنسيق املعنية باحلـد مـن  االضطالع واليتها الشاملة لعدة قطاعات و  

  ؛بفعالية وكفاءة يف منظومة األمم املتحدة

 والــستني البنــد الثامنــة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا  ررــــتق  - ١٨  

ون ــــــد املعنـــــار البنـــــإط  يف“ليـــة للحـــد مـــن الكـــوارثاالســـتراتيجية الدو”الفرعـــي املعنـــون 

  ؛“املستدامة التنمية”

 والـستني   الثامنـة  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا             تطلب  - ١٩  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


