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 الدورة الثامنة والستون
      من جدول األعمال) ج (١٩البند 

    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠ يف قرار اختذته اجلمعية العامة
  ])  A/68/438/ Add.3( على تقرير اللجنة الثانية بناء[

      
  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث -  ٦٨/٢١١

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٩ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٤/٢١٩ا  إىل قراراهتـــــإذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥٦/١٩٥ و ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٠/١٩٥ و ٢٠٠١ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
 ٦٥/١٥٧ و ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٤/٢٠٠ و ٢٠٠٥ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٠امل ــؤرخ ٦٦/١٩٩ و ٢٠١٠دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي
، وإذ تضع يف اعتبارهـا مجيـع        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٧/٢٠٩، و   ٢٠١١

  القرارات األخرى املتخذة يف هذا الصدد،
م املتحـــدة للتنميــة املـــستدامة املعنونـــة   الوثيقــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر األمــ  وإذ تعيــد تأكيـــد   

  ، وال سيما القرارات املتصلة باحلد من أخطار الكوارث،)١(“املستقبل الذي نصبو إليه”
 )٣(٢١وجــدول أعمــال القــرن    )٢( إىل إعــالن ريــو بــشأن البيئــة والتنميــة    وإذ تــشري  

ــرن      ــال الق ــذ جــدول أعم ــامج مواصــلة تنفي ــشأن ا   )٤(٢١وبرن ــسربغ ب ــالن جوهان ــة وإع لتنمي

__________ 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١(  
، اجمللـد األول،    ١٩٩٢يونيـه   / حزيران ١٤‐٣ر مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو،           تقري  )٢(  

ــذها املـــؤمتر  ــرارات الـــيت اختـ ــدة، رقـــم املبيـــع   (القـ ــرار ) والتـــصويبA.93.I.8منـــشورات األمـــم املتحـ ، ١، القـ
 .األول املرفق

  .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٣(
  .، املرفق١٩/٢-القرار دإ )٤(

http://undocs.org/ar/A/RES/54/219�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/195�
http://undocs.org/ar/A/RES/60/195�
http://undocs.org/ar/A/RES/64/200�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/157�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/199�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/209�


االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث A/RES/68/211
 

2/8 13-45209 
 

خطــة جوهانــسربغ (وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة     )٥(املــستدامة
  ،)٦()التنفيذية
للجمعيـة العامـة   الرفيـع املـستوى    إىل الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام     أيضاوإذ تشري    

 يف سـياق متابعـة      املعقـودة   والوثيقة اخلتامية للمناسبة اخلاصة    )٧(املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية   
  ،)٨( حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةصوباجلهود املبذولة 

ــاش        وإذ تؤكــد   ــار الكــوارث واإلنع ــن أخط ــني احلــد م ــوى ب ــشكل أق ــربط ب ــة ال  أمهي
والتخطيط اإلمنائي الطويل األجل، وتدعو إىل اتباع اسـتراتيجيات أكثـر تنـسيقا ومشـوال تـدمج            

من أخطار الكوارث والتكيف مـع تغـري املنـاخ يف قطـاعي االسـتثمار               االعتبارات اخلاصة باحلد    
 األخطـار العام واخلاص وعملية صنع القرار وختطيط األنـشطة اإلنـسانية واإلمنائيـة مبـا حيـد مـن                   

التنميـة، وإذ تـدرك،     ف من اإلغاثة إىل اإلنعاش      انتقاال أسلس ويزيد القدرة على التكيف ويكفل      
 يف تصميم عمليـة إدارة       واالعتبارات اجلنسانية  اإلعاقةمنظوري   يف هذا الصدد، ضرورة إدماج    

  جبميع مراحلها،ها أخطار الكوارث وتنفيذ
 علــى القيمـة الــيت تـضيفها احلكومــات علـى مجيــع املـستويات، واملنظمــات     وإذ تـشدد   

 دون اإلقليميــة واإلقليميــة والدوليــة املعنيــة، عــن طريــق تــوفري مــوارد كافيــة ميكــن التنبــؤ هبــا يف 
الوقت املناسب للحد من أخطار الكوارث من أجل تعزيز قدرة املـدن واجملتمعـات احملليـة علـى      

  ظروفها وقدراهتا،لمواجهة الكوارث، وفقا 
 بأن البلدان النامية، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الـصغرية                   وإذ تعترف   

 وأثـر تغـري املنـاخ وبأهنـا حتتـاج إىل             يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة       أضعف قـوة  النامية، ال تزال    
ــاء القــدرة        ــة مــن الكــوارث وبن ــدراهتا يف جمــال الوقاي ــز ق ــة لتطــوير وتعزي ــة كافي مــساعدة دولي

  التكيف، على
 املقـرر عقـده   ، الكـوارث أخطار إىل أن املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من  وإذ تشري   

ــام   ــان يف ع ــستعرض، ٢٠١٥يف الياب ــار عمــ  سي ــذ إط ــرة   تنفي ــو للفت : ٢٠١٥-٢٠٠٥ل هيوغ

__________ 
سـبتمرب  /أيلـول  ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،       )٥(

 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٦(
 .٦٥/١ القرار )٧(
 .٦٨/٦ القرار )٨(
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ــاء ــوارث      بن ــة الك ــى مواجه ــات عل ــم واجملتمع ــدرة األم ــدو )٩(ق ــن   يعتم ــار احلــد م ــار إط  أخط
  ،٢٠١٥بعد عام  الكوارث
  ؛)١٠(٦٧/٢٠٩ بتقرير األمني العام عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة حتيط علما  - ١  
ــش  - ٢   ــن       ددت ــسألة احلــد م ــر املوضــوعي يف م ــة مواصــلة النظ ــى أمهي ــار عل  أخط

 أن تضع يف اعتبارهـا الـدور         املعنية على  الكوارث، وتشجع مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة      
حتقيـق  بلوغ مجلة من األهداف من بينها       الكوارث يف   أخطار  اهلام الذي تؤديه أنشطة احلد من       

  الفقر؛التنمية املستدامة والقضاء على 
ــب  - ٣   ــن      ترحـ ــد مـ ــاملي للحـ ــدى العـ ــة للمنتـ ــدورة الرابعـ ــائج الـ ــداوالت ونتـ  مبـ
ــرة    أخطــار ــف يف الفت ــودة يف جني ــرة  الكــوارث، املعق ــن خــالل الفت ــار٢٣ إىل ١٩م ــايو / أي م
إقامـة  التنـسيق و  لمشورة االسـتراتيجية و   ل، بوصفه املنتدى الرئيسي على الصعيد العاملي        ٢٠١٣

 الكـوارث واسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل        أخطار احلد من الشراكات من أجل 
  ؛)٩ (بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو للفترة 

 أمهيـة التنـسيق علـى الـصعيد اإلقليمـي يف إطـار العمليـة التحـضريية مـن                    تؤكد  - ٤  
 أخطــاراملعــين باحلــد مــن   الثالــثأجــل كفالــة املــشاركة علــى نطــاق واســع يف املــؤمتر العــاملي    

 يف هذا الصدد، مبداوالت املنتديات واالجتماعات اإلقليميـة الـيت عقـدت             ،الكوارث، وترحب 
 وشـيلي وكرواتيـا والنـرويج وقـدمت مـسامهة بالغـة             كاليدونيا اجلديـدة  يف األردن وإندونيسيا و   

األعمـال  يف   و ٢٠١٥ام   الكـوارث بعـد عـ      أخطـار إطار احلد من    املتعلقة ب األمهية يف املشاورات    
ــة القادمــة املقــرر       ــديات اإلقليمي ــع إىل املنت ــدورة الرابعــة للمنتــدى العــاملي، وتتطل التحــضريية لل

   يف إكوادور وتايلند وإسبانيا وبلجيكا ونيجرييا وفيجي ومصر؛٢٠١٤عقدها يف عام 
 الكـوارث وبنـاء     أخطـار  على إيالء االعتبـار املناسـب للحـد مـن            تشجع بقوة   - ٥  

  ؛٢٠١٥درة على مواجهة الكوارث يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام الق
ــدتكــرر  - ٦   ــاع هنــج متكامــل ومتماســك إزاء   القــويتــشجيعها   تأكي ــز اتب  لتعزي

 وخطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد ٢٠١٥م  الكـــوارث بعـــد عـــاأخطـــارالعالقـــة بـــني إطـــار احلـــد مـــن 
  ؛٢٠١٥ عام

إدراكهـا علـى حنـو أفـضل،      على ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث و      تشدد  - ٧  
وضرورة بناء القدرة على مواجهتها وتعزيز قدرات التصدي هلا، وال سيما يف البلـدان الناميـة،                

__________ 
)٩( A/CONF.206/6 و Corr.1 ،٢ األول، القرار الفصل.  
)١٠( A/68/320. 
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 علـى النحـو املتفـق عليـه،         ،من خـالل أمـور منـها تبـادل أفـضل املمارسـات ونقـل التكنولوجيـا                
ــيم والتــدريب للحــد مــن     ــرامج التعل ــة وب ــة  الكــوارث، وتيــس أخطــارواملعــارف التقني ري إمكاني

، وتعزيز الترتيبات املؤسـسية، وتعزيـز       باملوضوع ذات الصلة  البيانات واملعلومات    احلصول على 
 أخطـار  املـرأة يف احلـد مـن         بالـدور احليـوي الـذي تؤديـه       مشاركة اجملتمعات احمللية، واالعتراف     

، واتبـاع    الكـوارث  أخطارالكوارث، وتويل زمام األمور عن طريق اتباع هنج جمتمعية يف إدارة            
، مـن أجـل بنـاء جمتمـع شـامل للجميـع، ومحايـة        يكون فيه اإلنسان هو حمور االهتمامهنج كلي   

   واألصول اإلنتاجية، مبا يف ذلك املاشية والدواب واألدوات والبذور؛أسباب الرزق
 بأمهية وضع استراتيجيات علـى كـل مـن الـصعد الـوطين ودون اإلقليمـي                  تقر  - ٨  

كومـات، ال سـيما يف البلـدان      احلا يف ذلـك االسـتراتيجيات الـيت تقودهـا           واإلقليمي والدويل، مب  
النامية، للحد من أخطـار الكـوارث، وتكـرر تأكيـد ضـرورة مواصـلة إعـداد مبـادرات إقليميـة                     

تعزيزهـا يف   و حيثمـا وجـدت،      هـذه األخطـار،   وتطوير قدرات اآلليات اإلقليمية على احلد مـن         
ــوطين إلدارة الكــوار   ــوم يف إطــار    إطــار التخطــيط ال ــة، أن تق ث، وتطلــب إىل اللجــان اإلقليمي

والياهتا، بدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول يف هذا الصدد، بالتنـسيق الوثيـق مـع الكيانـات املنفـذة       
  التابعة ملنظومة األمم املتحدة؛

 خبطة عمل األمم املتحدة للحد من أخطار الكـوارث مـن أجـل زيـادة             ترحب  - ٩  
الربـاعي  عتبارهـا إسـهاما هامـا يف تنفيـذ اسـتعراض الـسياسات الـشامل        القدرة علـى التكيـف با    

الدوليــة للحــد مــن  ، وتطلــب يف الوقــت نفــسه إىل أمانــة االســتراتيجية  ٢٠١٢ لعــامالــسنوات 
 عن مدى التقـدم احملـرز مـع مراعـاة     تعد تقريراأن العمل  بوصفها اجلهة املنسقة خلطة     الكوارث  

  سنوات؛ الرباعي التعراض السياسات الشاملأحكام اإلبالغ املتفق عليها يف اس
ــق تكــرر اإلعــراب    - ١٠   ــان   عــن تقــديرها العمي  للعــرض املقــدم مــن حكومــة الياب

 الكـوارث، وتقـرر أن يعقـد املـؤمتر يف           املعـين باحلـد مـن أخطـار       الستضافة املؤمتر العاملي الثالث     
 مـع التقـدير التـربع       ، وتالحـظ  ٢٠١٥مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٤سينداي، اليابان، يف الفترة من      

حكومــة اليابــان لتغطيــة تكــاليف املــؤمتر العــاملي الثالــث،  كــل مــن الــسخي الــذي أعلنــت عنــه 
  ؛هما للمؤمتر وتغطية تكاليفاجتماعني للجنة التحضريية وحكومة سويسرا الستضافة

علــى أعلــى مــستوى ممكــن، وأن العــاملي الثالــث  علــى أن يعقــد املــؤمتر توافــق  - ١١  
  فيع املستوى؛يتضمن جزءا ر

 أن يسفر املؤمتر العـاملي الثالـث عـن وثيقـة ختاميـة عمليـة املنحـى تكـون                    تقرر  - ١٢  
  :موجزة ومركزة وتطلعية، وأن يسعى إىل حتقيق األهداف التالية

  ؛ واستعراضهإجناز تقييم تنفيذ إطار عمل هيوغو  )أ(  
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ت واخلطــط النظــر يف اخلــربة املكتــسبة مــن خــالل االســتراتيجيات واملؤســسا     )ب(  
املتـصلة   الكوارث وتوصياهتا، وكذلك االتفاقـات اإلقليميـة   أخطاراإلقليمية والوطنية للحد من    

   تنفيذ إطار عمل هيوغو؛إطار يف باملوضوع
  ؛٢٠١٥ الكوارث بعد عام أخطاراعتماد إطار للحد من   )ج(  
 أخطــارحتديــد طرائــق التعــاون علــى أســاس التزامــات بتنفيــذ إطــار احلــد مــن     )د(  

  ؛٢٠١٥الكوارث بعد عام 
بعـد    الكوارثأخطارحتديد طرائق لالستعراض الدوري لتنفيذ إطار احلد من           )هـ(  

  ؛٢٠١٥عام 
فتوحـة بـاب العـضوية      املدولية  الكومية  احلتحضريية  اللجنة  ال إنشاء   أيضاتقرر    - ١٣  
ــا   العــاملي الثالــث  للمــؤمتر  ــة للمــؤمتر الع ــة والفني ــث، الســتعراض االســتعدادات التنظيمي ملي الثال

 كـذلك واملوافقة على برنامج عمل املؤمتر واقتراح النظام الداخلي لكي يعتمـده املـؤمتر، وتقـرر        
، ٢٠١٤نـوفمرب مـن عـام    /يوليـه وتـشرين الثـاين   /أن جتتمع اللجنة التحضريية يف جنيف يف متـوز     

ضريية، يف كـل مـرة، وأن تعقـد اجتماعـا يف سـينداي يف موعـد تقـرره اللجنـة التحـ           ملدة يـومني  
  االقتضاء؛ حسب

 إنشاء مكتب يتألف من عضوين من كـل جمموعـة إقليميـة علـى               كذلك تقرر  - ١٤  
 احلكوميـة الدوليـة     حدة، وأن تكون اليابان عضوا حبكم وظيفتها يف مكتب اللجنـة التحـضريية            

  ؛املفتوحة باب العضوية
ــدعو  - ١٥   ــة إىل ت ــة ال تعــيني اجملموعــات اإلقليمي تحــضريية  مرشــحيها ملكتــب اللجن

 أعــضاء يف موعــد أقــصاه منتــصف ١٠فتوحــة بــاب العــضوية املكــون مــن املاحلكوميــة الدوليــة 
الـيت تـسبق انعقـاد      ، حىت يتـسىن هلـم أن يـشاركوا يف األعمـال التحـضريية               ٢٠١٤فرباير  /شباط

  جللسة األوىل للجنة التحضريية؛ا
ــرر  - ١٦   ــث و   تقـ ــاملي الثالـ ــؤمتر العـ ــشاركة يف املـ ــون املـ ــات اجتم أن تكـ ــه اعـ جلنتـ

مفتوحة أمام مجيع الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة وأعـضاء     فعالة كاملة  مشاركة  التحضريية  
الوكاالت املتخصصة، وأن تسري على اجتماعات اللجنة التحضريية األنظمة الداخليـة للجـان             

دها اجمللـس   الفنية التابعـــة للمجلس االقتصـــادي واالجتماعــــي والترتيبـات التكميليـة الـيت حـد             
ـــه    ـــي مقرريــــ ـــة املــستدامـــة فـ ــة التنميـ ـــؤرخ ١٩٩٣/٢١٥لعمــل جلن ـــر / شــباط١٢ املـــ فربايـــ

وأن تنظـر اللجنـة     حـسب االقتـضاء،     ،  ١٩٩٥فرباير  / شباط ٨ املؤرخ   ١٩٩٥/٢٠١  و ١٩٩٣



االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث A/RES/68/211
 

6/8 13-45209 
 

معيـة   املمارسـة املتبعـة يف اجل      مراعـاة التحضريية يف النظام الداخلي املؤقت للمؤمتر وتعتمـده مـع           
  ؛، ما مل ينص هذا القرار على خالف ذلكالعامة

 والقطــاع اخلــاص واملؤســسات املاليــة  ة والثنائيــة اجلهــات املاحنــة الدوليــ حتــث  - ١٧  
العـاملي  علـى دعـم األعمـال التحـضريية للمـؤمتر      القـادرة  واملؤسسات واجلهات املاحنـة األخـرى      

تئماين دعمـا لألعمـال التحـضريية       بتقـدمي تربعـات للـصندوق االسـ       الثالث علـى أن تفعـل ذلـك         
 مشاركة ممثلي البلدان النامية يف اجتماعات اللجنـة التحـضريية           أن تدعم العاملية للمؤمتر، وعلى    

ويف املؤمتر نفسه، مع إيالء األولوية ألقل البلدان منـوا وللـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، مبـا يف                     
صادية وبـدل اإلقامـة اليـومي ومـصروفات         ذلك تغطيـة تكـاليف تـذاكر الطـريان بالدرجـة االقتـ            

  حمطات السفر؛
يف املـؤمتر     فــــي هـــذا السياق بأمهيـــة مسامهـــات كل اجلهات املعنية        تعتــرف  - ١٨  

، مبــا فيهــا اجملموعــات الرئيــسية،    تها فيهمــاومــشارك العــاملي الثالــث ويف عمليتــه التحــضريية   
ولية للهالل األمحر والصليب األمحر، واملنظمـات غـري         والربملانات، واجملتمع املدين، واحلركة الد    

 الكـوارث، ومراكـز تنـسيق إطـار عمـل هيوغـو،             أخطـار احلكومية، والربامج الوطنية للحد من      
 واملؤسسات العلميـة، والقطـاع اخلـاص، وكـذلك مؤسـسات منظومـة              ممثلو احلكومات احمللية  و

 الوقــت نفــسه مــن األمــني العــام أن األمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وتطلــب يف
ــشكل مناســب يف األعمــال التحــضريية        ــة ب ــة القطري ــيمني واألفرق ــسقني املق ــل إشــراك املن يكف

  للمؤمتر، وال سيما على الصعيدين القطري واإلقليمي؛
الـيت    أنه جيوز للمنظمات غـري احلكوميـة واجملموعـات الرئيـسية األخـرى             تقرر  - ١٩  

 اجمللس االقتـصادي    لدىواليت ليست معتمدة حاليا     العاملي الثالث   متر   مبوضوع املؤ  يقترن عملها 
منظمات غري حكومية، ولتلـك املعتمـدة لـدى املـؤمتر الـدويل الثالـث املعـين                 بصفة  واالجتماعي  

مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، واالجتمـاع الـدويل              و،  الناميـة بالدول اجلزريـة الـصغرية      
 وأج العمل من أجل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،            الستعراض تنفيذ برنام  

مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة، واملـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث، والـدورات                
 الكوارث، والربامج اإلقليميـة واالجتماعـات الوزاريـة         أخطاراألربع للمنتدى العاملي للحد من      

 الكــوارث، أن تقــدم طلبــات للمــشاركة بــصفة مراقــب يف املــؤمتر ويف أخطــاربــشأن احلــد مــن 
  اجتماعاته التحضريية، رهنا مبوافقة اللجنة التحضريية؛

 يف   واالعتبـارات اجلنـسانية    اإلعاقـة منظـوري    على أمهيـة تعمـيم مراعـاة         تشدد  - ٢٠  
احلــد مــن مــواطن  والتكيــف الكــوارث بغيــة تعزيــز قــدرة اجملتمعــات احملليــة علــى  أخطــارإدارة 

 للمـرأة وأفـراد الفئـات       الـشاملة الضعف االجتماعية إزاء الكوارث، وتسلم بـضرورة املـشاركة          
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يف املـؤمتر العـاملي الثالـث       ومـسامهتهم    كاألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة،       ،الضعيفة
  التحضريية؛ وعمليته
ماعيــة واالقتــصادية  باخلــسائر الكــبرية يف األرواح ويف األصــول االجتتعتــرف  - ٢١  

  والبيئية اليت تتكبدها اجملتمعات احمللية والبلدان نتيجة للكوارث؛
 مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة، أن تقـدم،كل يف إطـار واليتـه،               إىل تطلب  - ٢٢  

الدعم الالزم إىل العملية التحضريية واملؤمتر العاملي الثالث نفسه وأن تـسهم فيهمـا بفعاليـة مـن                  
بــني الوكــاالت واملــشاركة واالتــساق الفعــالني داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، خــالل التعــاون 

واستخدام املوارد على حنو متسم بالكفاءة، مبا يتيح حتقيـق أهـداف املـؤمتر، وتـدعو مؤسـسات               
ــة        ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــائر املنظمـ ــة وسـ ــارة العامليـ ــة التجـ ــون وودز ومنظمـ ــة بريتـ إىل املعنيـ

  بذلك؛ القيام
العــاملي الثالــث  تغطيــة التكــاليف اإلضــافية للعمليــة التحــضريية وللمــؤمتر تقــرر  - ٢٣  

  ؛املقررةنشطة األارجة عن امليزانية، من دون أن يؤثر ذلك سلبا على اخلوارد املنفسه من 
لعمليـة التحـضريية واملـؤمتر      لتوفري خدمات املـؤمترات     العامة   األمانة   إىل تطلب  - ٢٤  

 املـضيف مـا يترتـب علـى ذلـك مـن تكـاليف، وأن                البلـد  تتحمـل    نفسه، على أن  العاملي الثالث   
يكون مفهوما أن األمانة العامة ستضمن االسـتعانة إىل أقـصى حـد ممكـن مبـا لـديها مـن مـوارد            

   إضافية؛أعباءبشرية، من دون حتميل البلد املضيف أي 
د  الكـوارث، وبتزايـ    أخطـار  بأمهية عمل األمم املتحـدة يف جمـال احلـد مـن              تقر  - ٢٥  

وباحلاجة إىل تـوفري مـوارد     الدولية للحد من الكوارث     الطلب على خدمات أمانة االستراتيجية      
، وتطلـب يف     الدوليـة  إضافية وثابتة ميكن التنبؤ هبا تقدم يف الوقت املناسب لتنفيذ االسـتراتيجية           

ة احلـد    األمني العام أن ينظر يف أفـضل الـسبل املؤديـة إىل دعـم تنفيـذ اسـتراتيجي                  إىلهذا الصدد   
مــن الكــوارث الطبيعيــة، آخــذا يف االعتبــار الــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه أمانــة االســتراتيجية، 

  ؛أعماهلاوذلك هبدف ضمان موارد كافية لتسيري 
ــديرها    - ٢٦   ــن تقـ ــرب عـ ــة     تعـ ــشطة أمانـ ــا ألنـ ــا ماليـ ــدمت دعمـ ــيت قـ ــدان الـ  للبلـ

  ها االستئماين؛االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عن طريق التربع لصندوق
 إىل تقـدمي التزامـات طوعيـة        الـشبكات التابعـة هلـا      كل اجلهـات املعنيـة و      تدعو  - ٢٧  

من أجل تنفيذ إطار عمل هيوغو وإىل تقدمي الدعم الستحداث إطار للحد مـن الكـوارث بعـد          
  ؛٢٠١٥ عام
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يـة  الدولواهليئـات واملنتـديات     األمني العام أن يوجه انتباه املنظمات        إىل تطلب  - ٢٨  
  إىل نتائج املؤمتر العاملي الثالث؛املعنية 

ــشجع  - ٢٩   ــات    ت ــذ كــل أولوي ــى مواصــلة تنفي  ،إطــار عمــل هيوغــو يف عمــل ال عل
، ووضـع إحـصاءات موثـوق هبـا يف جمـال الكـوارث              لألخطـار سيما إجراء تقييمات دورية      وال

املعلومـات  تشمل مجلة أمور منها وضع قاعدة بيانات للخـسائر النامجـة عـن الكـوارث، ونـشر                  
األمـني العـام أن يتـوىل قيـادة عمليـة           إىل   وكفالة الوصول إليها وتوافرها، وتطلـب        األخطارعن  

  ؛ بغية تقييم النتائج املتحققةاستعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو خالل السنوات العشر
األمـني  إىل   إىل أمهية االستعراضات الدورية إلطار عمل هيوغو وتطلـب           تشري  - ٣٠  
احلـد مـن    دوري إلطـار    الـ السـتعراض   لصياغة مقترحـات إلنـشاء آليـات فعالـة          قـوم بـ    ي العام أن 

  ؛٢٠١٥ بعد عام أخطار الكوارث
 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والـستني، يف إطـار      تقرر  - ٣١  

االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد ”، البنـــد الفرعـــي املعنـــون “التنميـــة املـــستدامة”البنـــد املعنـــون 
  ؛“الكوارث نم

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والـستني              تطلب  - ٣٢  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٧١اجللسة العامة 
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠

  
  


