
A/61/422/Add.3  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
13 December 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
181206    181206    06-66199 (A) 

*0666199* 

 الدورة احلادية والستون
   من جدول األعمال) ج( ٥٣البند 

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

 
 )ربتغالال (ش غوميالسيدة فانيسا: املقررة

 
 مقدمة -أوال  

مــن جــدول األعمــال ) ج (٥٣أجــرت اللجنــة الثانيــة مناقــشة موضــوعية حــول البنــد   - ١
يف اجللـسات اخلامـسة     ) ج(وقد اختذ إجراء بشأن البنـد الفرعـي         ). ٢، الفقرة   A/61/422انظر  (

مرب نـــوف/ الثـــاينتـــشرين ٢٢ و ١٧ و ٧والعـــشرين والـــثالثني والثالثـــة والـــثالثني املعقـــودة يف  
ويــرد وصــف لنظــر اللجنــة يف البنــد الفرعــي يف احملاضــر   . ٢٠٠٦ديــسمرب / األولكــانون ٦ و

 ).33 و 31 و 30 و (A/C.2/61/SR.25املوجزة 
 

 النظر يف املقترحات -ثانيا  
 A/C.2/61/L.58 و A/C.2/61/L.25مشروعا القرارين  -ألف  

، عــرض ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٧يف اجللــسة اخلامــسة والعــشرين، املعقــودة يف  - ٢
 ٧٧ ، األعــضاء يف جمموعــة الـــ املتحــدةاألمــمممثــل جنــوب أفريقيــا، باســم الــدول األعــضاء يف  

 (A/C.2/61/L.25) “االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث        ” عنوانه   والصني، مشروع قرار  
 :يلي نصهيف ما و

 

 . Add.1-7 وA/61/422سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف مثانية أجزاء حتت الرمز  * 
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 ،إن اجلمعية العامة”  
ــشـري”   ـــها إذ تـ ــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قـراراتـ ـــون األول ٢٢ املـ ــسمرب /كـانــ ديـ

 بــاء   ٤٩/٢٢، و   ١٩٩٤ديـسمرب   / كانــون األول   ٢ ألف املـؤرخ     ٤٩/٢٢ ، و ١٩٨٩
 كانـــــون ١٥ املــــؤرخ ٥٣/١٨٥، و ١٩٩٤ديــــسمرب /كــــانون األول ٢٠املــــؤرخ 

، ١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢خ  املــــؤر٥٤/٢١٩ ، و١٩٩٨ديـــسمرب /األول
 ٢٠ املــؤرخ  ٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول ٢١ املــؤرخ ٥٦/١٩٥ و

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤ و، ٢٠٠٢ديـــسمرب /كـــانون األول
ــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٣  ٦٠/١٩٥، و ٢٠٠٤ديـــــسمرب / كـــ

ــؤرخ  ــانون األول٢٢املــ ــسمرب / كــ ــصادي   يف و، ٢٠٠٥ديــ ـــلس االقـتــ ـــراري اــ قــ
ـــي  ـــؤرخ ١٩٩٩/٦٣واالجتـمــاع ــو ٣٠ امل ــه /زمت ــؤرخ ٢٠٠١/٣٥، و١٩٩٩يولي  امل

 ٥٧/٢٧٠ الواجـب قرارهـا   تأخذ يف اعتبارها على النحو، وإذ ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦
 بــشأن التنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني واملنــسقني  ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران٢٣بــاء املــؤرخ 

 لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف امليــدانني    
 ،االقتصادي واالجتماعي

 ،٢٠٠٥ ؤمتر القمة العاملي لعامالوثيقة اخلتامية ملإىل  أيضا وإذ تشري”  
: ٢٠١٥-٢٠٠٥إعالن هيوغو، وإطار عمـل هيوغـو      إىل  تشري كذلك   وإذ  ”  

 والبيــان املــشترك الــصادر عــن ،بنــاء قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث
احلد مـن املخـاطر مـن أجـل مـستقبل أكثـر        : يط اهلندي كارثة احمل حول   اجللسة اخلاصة 

 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،بصيغته اليت اعتمدها ، أمنا
 بأن إطار عمل هيوغو مــكمــل الستراتيجية يوكوهاما مـن أجـل            وإذ تسلم ”  

ف توجيهيــة التقــاء الكــوارث الطبيعيــة والتأهــب هلــا وختفيــ البــادئ امل: عــامل أكثــر أمنــا
 حدا، وخطة عملها،

 دورهــا املتمثــل يف تقــدمي التوجيــه يف جمــال الــسياسة العامــة وإذ تعيــد تأكيــد”  
 القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،بشأن تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات 

 فرقة العمل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث              إىل أن    وإذ تشري ”  
منظومة األمـم املتحـدة الـذي يتـوىل وضـع االسـتراتيجيات             داخل  ي  املنتدى الرئيس هي  

والسياسات الرامية إىل احلـد مـن الكـوارث وضـمان تكامـل أعمـال الوكـاالت املعنيـة                   
 لكوارث وختفيف حدا والتأهب هلا،باحلد من ا
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 إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتفاقم أثرها        وإذ تعرب عن بالغ قلقها    ”  
ألخـرية، ممـا أسـفر عـن خـسائر جـسيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة                  يف السنوات ا  

أحنـاء العـامل،    مجيـع   اتمعات الـضعيفة يف     أصابت  واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األمد      
 وال سيما يف البلدان النامية،

 تلحـق أضـرارا باهلياكـل    ، وإن كانت  أن الكوارث الطبيعية   وإذ تكرر تأكيد  ”  
 العواقب الطويلة األمد املترتبـة      فإنة واالقتصادية يف مجيع البلدان،      األساسية االجتماعي 

ــها     ل وخيمــةعواقــب  تكــون عليهــا ــق تنميت ــة بوجــه خــاص وتعرقــل حتقي ــدان النامي لبل
 املستدامة،

 بـأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث مـسألة شـاملة لعـدة قطاعـات يف                    وإذ تسلم ”  
 سياق التنمية املستدامة،

القة الواضـحة بـني التنميـة واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث                بالع وإذ تسلم أيضا  ”  
بـذل اجلهـود يف مجيـع       مواصـلة   ضرورة  ب من الكوارث، و   والتعايف للكوارث   التصديو

 هذه ااالت،
ــسلم كــذلك ”   ــة  باحلاجــة وإذ ت ــة  مواصــلة إىل العاجل تطــوير املعــارف العلمي

جهـة الكـوارث الطبيعيـة،     بنـاء القـدرة علـى موا    من أجـل  والتقنية القائمة واالنتفاع ا     
 املتطورة والـسليمة    لى التكنولوجيا عصول  وإذ تشدد على حاجة البلدان النامية إىل احل       

 لتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،يتسىن هلا الاملناسبة و بيئيا
قلــة  علــى أن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلــد مــن وإذ تــشدد”  

 يعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،الكوارث الطباملناعة يف مواجهة 
ؤمتر مــالــصادرة عــن  أمهيــة املــضي قــدما يف تطبيــق خطــة التنفيــذ  وإذ تؤكــد”  

بقلــة ومــا تتــضمنه يف هــذا الــصدد مــن أحكــام تتعلــق   القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة
 وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث،يف مواجهة الكوارث املناعة 

 مواصـلة بلـورة فهـم لألنـشطة االجتماعيـة واالقتــصادية      بـضرورة  سلموإذ تـ ”  
ــد مــن   ــيت تزي ــة مناعــة  ال ــة اتمعــات قل ــة ومعاجلــة تلــك   يف مواجه الكــوارث الطبيعي

قــدرة اتمعــات علــى مواجهــة خمــاطر  ومواصــلة تعزيــز إىل بنــاء باحلاجــة األنــشطة، و
 ومواصلة تعزيز هذه القدرة،الكوارث 

يف بـون، أملانيـا،      ملؤمتر الدويل الثالث املعين باإلنذار املبكـر      ا عقد   وإذ تالحظ ”  
 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧يف الفترة من 
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 بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد            حتيط علما  - ١”  
 من الكوارث؛

ــذكّ - ٢”   ــل      رت ــار عم ــو ويف إط ــواردة يف إعــالن هيوغ ــات ال ــأن االلتزام  ب
 تـشمل   بناء قدرة األمـم واتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث           : ٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو

تقـــدمي املـــساعدة إىل البلـــدان الناميـــة املعرضـــة للكـــوارث الطبيعيـــة والـــدول املنكوبـــة  
بالكوارث اليت متر مبرحلة انتقاليـة صـوب االنتعـاش املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي                

 فيمـا بعـد الكـوارث، وإىل        التعـايف  املستدام، وإىل أنشطة احلـد مـن املخـاطر يف مرحلـة           
 ؛عمليات التأهيل

احلاجـة إىل   بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغـو وتؤكـد      ترحب - ٣”  
 سياساتالــاحلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف عنــصر إدمــاج القيــام بــصورة أكثــر فعاليــة ب

 املؤسـسات   تطوير وتعزيز إىل  التنمية املستدامة؛ و  وعمليات التخطيط والربجمة اخلاصة ب    
بنـاء القـدرة علـى مواجهـة األخطـار؛ والقيـام علـى حنـو         مـن أجـل   واآلليات والطاقات  

 التأهــب حلــاالت الطــوارئ  تنفيــذ بــرامجيف  منــهجي بإدمــاج ــج احلــد مــن املخــاطر  
  منها؛والتصدي هلا والتعايف

 بـاتمع الـدويل أن ينفـذ بـشكل كامـل االلتزامـات الـواردة يف                 يب - ٤”  
 وغو وإطار عمل هيوغو؛إعالن هي

 املؤسـسات   هـا  الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا في           تدعو - ٥”  
منظمــات ، فــضال عــن املاليــة الدوليــة واهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى 

  إىل دعم إطار عمل هيوغو وتنفيذه ومتابعته؛،املعنيةاتمع املدين 
ــم ا يــب - ٦”   ــة األم ــة     مبنظوم ــة الدولي ــا املؤســسات املالي ــا فيه ملتحــدة، مب

ــدمج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو وأن تراعيــ     ــة، أن ت  بالكامــل يف هواملنظمــات الدولي
اســتراتيجياا وبراجمهــا، مــستفيدة يف ذلــك مــن آليــات التنــسيق القائمــة، وأن تــساعد   

 فيــذبوضــع وتنالبلــدان الناميــة عــن طريــق تلــك اآلليــات يف القيــام علــى وجــه الــسرعة  
 ؛، حسب االقتضاءتدابري للحد من خماطر الكوارث

 مبنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا املؤســسات املاليــة الدوليــة،    يــب - ٧”  
 أن تـدعم يف  ،املصارف اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة          فضال عن   

ة بـالكوارث مـن     الوقت املناسب وعلى حنـو مطـرد اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان املنكوبـ                
  والتأهيل فيما بعد الكوارث؛يت التعايفأجل احلد من خماطر الكوارث يف عملي
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عــن تنميتــها  هــي املــسؤولة يف املقــام األول   كــل دولــة    بــأنتــسلم - ٨”  
 املـسؤولية عـن     ممـا يـشمل   املستدامة وعن اختاذ تدابري فعالة للحد من خطر الكـوارث،           

آثـار  ياكل األساسية وغريها من الثروات الوطنية مـن         محاية الناس يف إقليمها ومحاية اهل     
الكوارث، مبا يف ذلك تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أمهيـة التعـاون الـدويل                

 لدعم تلك اجلهود الوطنية؛الدولية والشراكات 
 بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير    تــسلم أيــضا - ٩”  

أجل تنفيذ إطار عمل هيوغو، من خـالل مجلـة وسـائل منـها              قدرات وطنية وحملية من     
وضع برامج وطنية للحد من الكـوارث، وتـشجع الـدول األعـضاء الـيت مل تطـور بعـد                    

 تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛
 إىل اعتبـار تقيـيم خمـاطر        املعنيـة  احلكومات واملنظمات الدوليـة      تدعو  - ١٠”  

 ة وبرامج القضاء على الفقر؛الكوارث جزءا ال يتجزأ من خطط التنمي
 أن التعــاون والتنــسيق املــستمرين بــني احلكومــات، ومنظومــة  تؤكــد - ١١”  

األمم املتحدة، واملنظمات األخرى، واملنظمات اإلقليمية، واملنظمـات غـري احلكوميـة،            
مـن العناصـر الـيت تتوقـف عليهـا فعاليـة       والشركاء اآلخرين، حسب االقتضاء، يعتـربان      

 ؛ار النامجة عن الكوارث الطبيعيةثمعاجلة اآل
مجيــع املبــادرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املتخــذة لتحقيــق   تالحــظ - ١٢”  

بــادرات امل تطــويرمواصــلة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وتكــرر تأكيــد احلاجــة إىل       
وإىل علـى احلـد مـن خمـاطر الكـوارث           من قدرات   اآلليات اإلقليمية   وما لدى   قليمية  اإل

 وتبـــادل وتـــشجع علـــى اســـتخدام مجيـــع األدوات املوجـــودةالقـــدرات، تعزيـــز هـــذه 
 ؛االستفادة منها

 بأمهيـة الـربط، حـسب االقتـضاء، بـني إدارة خمـاطر الكـوارث                تسلم - ١٣”  
االسـتراتيجية اإلقليميـة األفريقيـة للحـد مـن الكـوارث            اليت من قبيـل     واألطر اإلقليمية،   

ل تنميـة أفريقيـا، ملعاجلـة املـسائل املتعلقـة           يف إطار الشراكة اجلديدة من أجـ      اليت أعدت   
 بالقضاء على الفقر والتنمية املستدامة؛

علــى مجيــع املــستويات، مــا جيــري  بــاتمع الــدويل أن يــدعم يــب - ١٤”  
لمؤســسات واآلليــات ل وتعزيــزتطــوير مــن ، ة احملليــاتوخباصــة علــى مــستوى اتمعــ 

ــيت   ــهجي مــن شــأا والقــدرات ال ــشكل من ــة    اإلســهام ب ــى مواجه ــدرة عل ــاء الق  يف بن
 األخطار؛
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عــاملي للحــد مــن  الــداعي إىل إنــشاء منتــدى  قتراح ال بــاحتــيط علمــا - ١٥”  
اآلليـة الـيت   باعتبـاره  العـاملي،  املنتـدى   هـذا  يـصبح ، وتقـرر أن   الكوارث الطبيعيـة   خماطر
الرئيـسي الـذي    احملفـل   ،  للحد من الكوارث   فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت       ختلف

الراميــة إىل منظومــة األمــم املتحــدة صــياغة االســتراتيجيات والــسياسات  داخــل يتــوىل 
، وضــمان تكامــل أعمــال الوكــاالت املعنيــة باحلــد مــن الكــوارث  احلــد مــن الكــوارث

 وختفيف حدا والتأهب هلا؛
 وضـع  بأمهية إدماج منظور جنساين وكـذلك إشـراك املـرأة يف        تسلم - ١٦”  

، وخباصـــة يف مرحلـــة احلـــد مـــن خمـــاطر تنفيـــذهايف  ورثمجيـــع مراحـــل إدارة الكـــوا
 الكوارث؛

 للبلـــدان الـــيت قـــدمت دعمـــا ماليـــا ألنـــشطة تعـــرب عـــن تقـــديرها - ١٧”  
االستراتيجية عن طريق التربع للـصندوق االسـتئماين لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن                 

 الكوارث؛
 لــصندوق  تربعــات ماليــة كافيــةتقــدمي اتمــع الــدويل علــى تــشجع - ١٨”  

ضمان الـدعم الكـايف ألنـشطة      سعيا إىل   األمم املتحدة االستئماين للحد من الكوارث،       
متابعـة تنفيـذ إطـار عمــل هيوغـو، واسـتعراض االســتخدام احلـايل للـصندوق وجــدوى        

وضـع  يف  منها مساعدة البلدان النامية املعرضـة للكـوارث         ليغطي أغراضا   توسيع نطاقه   
 اطر الكوارث؛استراتيجيات وطنية للحد من خم

 باتمع الدويل، وال سيما البلدان املتقدمة النمـو، مبـا يف ذلـك              يب - ١٩”  
احلكومات ومؤسسات التمويل، أن تستثمر يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغـرض             

 تنفيذ أهداف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛
املــــشتركة بــــني ة خيــــصص لألمانــــ إىل األمــــني العـــــــام أن تطلــــب - ٢٠”  

ــة للحــد مــن الكــوارث    ــة    الوكــاالت لالســتراتيجية الدولي مــا يكفــي مــن املــوارد املالي
 ؛ من امليزانية العاديةواإلدارية

 إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا عــن نتيجــة الدراســة أيــضا تطلــب - ٢١”  
ة مـا يتـصل     معاجلـ االستقصائية العاملية لنظم اإلنذار املبكر، يضمنه توصياته بشأن سبل          

 احتياجات تقنية ومالية وتنظيمية؛ثغرات وا من 
بشكل أفـضل،   ومعرفتها   ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث       تؤكد - ٢٢”  

وكذلك ضرورة بناء وتعزيـز قـدرات التـصدي هلـا مـن خـالل مجلـة أمـور، منـها نقـل                       
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 الــصلة وتبــادل اخلــربات واملعــارف التقنيــة واحلــصول علــى البيانــات واملعلومــات ذات 
 ؛األهلية نظماتاملوتعزيز الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك 

ــشدد - ٢٣”   ــه     ت ــدويل اهتمام ــع ال ــى ضــرورة أن يواصــل اتم ــشمل  عل لي
مرحلة ما بعد اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وأن يدعم عمليات التأهيل والتعمري واحلـد              

ــة تنفيــ       ــد أمهي ــن املخــاطر يف األجلــني املتوســط والطويــل، وتؤك ــربامج م  املتــصلةذ ال
 شـد  أاحلد من خمـاطر الكـوارث يف  عملية  بالقضاء على الفقر والتنمية املستدامة وإدارة       

 وال سيما يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛املناطق ضعفا إزاء الكوارث، 
مجيـع  املعاجلة الشاملة للحـد مـن املخـاطر يف مواجهـة             ضرورة   تؤكد - ٢٤”  

ــة   ومجيــع أوجــه الــضعف  بيعيــة األخطــار الط إزاءهــا، مبــا يف ذلــك األخطــار اجليولوجي
 ؛ملتصلة باملياه واألرصاد اجلويةوا

ـــا    تطلــب - ٢٥”   ـــة يف دورــ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق  إىل األمــني الع
التنميـة  ” والـستني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وذلـك يف إطـار البنـد املعنـون                       الثانية

 “.“املستدامة
، كـــان ٢٠٠٦ديـــسمرب / األولكـــانون ٦ويف اجللـــسة الثالثـــة والـــثالثني املعقـــودة يف  - ٣

االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن        ” عنوانـه    A/C.2/61/L.58معروضا على اللجنـة مـشروع قـرار         
، نائـب رئـيس اللجنـة، علـى         )الربازيـل  (يـو مقدم من الـسيد بنيديـستو فونـسيكا فيل        “ الكوارث

 .A/C.2/61/L.25 رمسية بشأن القرار أساس مشاورات غري
ويف اجللسة ذاـا، تـال أمـني اللجنـة بيانـا عـن اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة علـى مـشروع                          - ٤

 ).A/C.2/61/SR.33انظر  (A/C.2/61/L.58القرار 
انظـــر  (A/C.2/61/L.58ويف اجللـــسة ذاـــا أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  - ٥

 ).لقرار األول، مشروع ا١٩ الفقرة
 .وعقب اعتماد مشروع القرار، أدىل ببيان ممثل مجهورية إيران اإلسالمية - ٦
ــرار   - ٧ ــاد مـــــشروع القـــ ــرا العتمـــ ــرار  A/C.2/61/L.58ونظـــ ، ســـــحب مـــــشروع القـــ

A/C.2/61/L.25مقدموه . 
 

 A/C.2/61/L.45 و A/C.2/61/L.26مشروعا القرارين  -باء  
ــشرين،    - ٨ ــسة والع ــسة اخلام ــودة يف يف اجلل ــشرين ٧املعق ــاينت ــوفمرب/ الث ــل  ن ، عــرض ممث

 والـصني،   ٧٧، األعضاء يف جمموعـة الــ         املتحدة األممجنوب أفريقيا، باسم الدول األعضاء يف       
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انظــــر (“ ويــــظــــاهرة النينالتعــــاون الــــدويل للتخفيــــف مــــن أثــــر  ”مــــشروع قــــرار عنوانــــه 
A/C.2/61/L.26(ويف ما يلي نصه ،: 

 ،إن اجلمعية العامة”  
ــشريإ”   ـــ إىل قذ تـ ـــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراـ ــ ١٨ؤرخ املـ ــسـد/ن األولوانكـ رب ـميـــ

ـــمـ ال٥٣/١٨٥ و ،١٩٩٧ ـــ كان١٥ؤرخ ـــــــــــ ــسم/ون األولـــــــــــ ، ١٩٩٨ر ـبـديــــــ
ـــمـ ال٥٤/٢٢٠ و ــسمرب /كــانون األول ٢٢ؤرخ ــــــ ــؤرخ ٥٥/١٩٧، و ١٩٩٩دي  امل

يــسمرب د/ كـانون األول ٢١ املــؤرخ ٥٦/١٩٤ ، و٢٠٠٠ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠
 ٥٩/٢٣٢، و٢٠٠٢ديــــــسمرب / كــــــانون األول٢٠ املــــــؤرخ ٥٧/٢٥٥، و ٢٠٠١
اعي ـتمـ ـ الـس االقتـصادي واالج  اتوقرار ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  
يوليـه  /  متوز ٣٠ املؤرخ   ١٩٩٩/٦٣  و ،١٩٩٩وليه  ـي/متوز ٢٨مؤرخ  ـ ال ١٩٩٩/٤٦
 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣ و، ١٩٩٩

 طابعــا متكــررا وأــا ميكــن أن تــؤدي إىل     النينيــو أن لظــاهرة الحــظوإذ ت”  
 أخطار طبيعية واسعة النطاق من شأا أن تؤثر تأثريا خطريا على البشرية،

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

 ،اوإصالحه أثرها  وختفيفالنينيوالكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة 
 أن التطــورات التكنولوجيــة والتعــاون الــدويل قــد عــززا القــدرة  وإذ تالحــظ”  

 اختاذ إجراءات وقائية للتخفيف مـن آثارهـا         ية، وبالتايل إمكان  النينيوعلى التنبؤ بظاهرة    
 السلبية،

خطـة  و عـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة         إ وإذ تضع يف اعتبارهـا    ”  
 سـيما   وال ،)غ للتنفيـذ جوهانـسرب خطـة  (التنفيذ ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة       

 منها،‘ ١ ’٣٧الفقرة 
املنظمــة العامليــة  وبــذهلا حكومــة إكــوادورتالــيت ة اريــاجل بــاجلهود تقــر - ١”  

ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  لالكــاالت لألرصــاد اجلويــة واألمانــة املــشتركة بــني الو 
،  يف غواياكيل، إكـوادور النينيواملركز الدويل لدراسة ظاهرة      من أجل تعزيز     الكوارث
  لتطوير املركز؛دعمهاعلى مواصلة ها وتشجع

 بالـــدعم الـــتقين والعلمـــي الـــذي تقدمـــه املنظمـــة العامليـــة  أيـــضاتقـــر - ٢”  
 ؛إقليمياهرية منسقة لألرصاد اجلوية إلصدار تنبؤات مومسية ش
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 علـى تعزيـز     ، يف هـذا الـصدد     ، املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة     تشجع - ٣”  
 تبادل املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛

 باألنشطة املضطلع ا حىت اآلن لتعزيز املركز الدويل لدراسـة         ترحب - ٤”  
 فيهــا املؤســسات ، عــن طريــق التعــاون مــع مراكــز الرصــد الدوليــة، مبــا  النينيــوظــاهرة 

 االعتــراف بــاملركز ودعمــه إقليميــا اجلهود املبذولــة لزيــادةبــاألوقيانوغرافيــة الوطنيــة، و
ــا ــصانعي  ال؛ وودولي ــر     ســتحداث أدوات ل ــة للحــد مــن أث ــسلطات احلكومي ــرار وال الق
 ؛النينيوظاهرة 

 هـا  وبراجمهااألمـم املتحـدة وصـناديق   وأجهـزة   األمني العـام    من   بطلت - ٥”  
 يف االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،            املـشاركة منـها   سيما   ، وال ةذات الصل 

دويل ركـز الـ  امل تطـوير  واتمع الدويل، اختاذَ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لكفالة  
ــ تقــدمي اتمــع الــدويل إىل ، وتــدعوالنينيــولدراســة ظــاهرة  ــة والساعدة امل ــة العلمي تقني

 لدراســة املخصــصةوكــذلك لتعزيــز املراكــز األخــرى ض، هلــذا الغــراليــة والتعــاون املو
 ؛النينيوظاهرة 

 بقرار حكومة إسبانيا واللجنة الدائمـة جلنـوب احملـيط اهلـادئ             ترحب - ٦”  
دويل لدراســة الــأن تــصبحا مــن األعــضاء الــدائمني اجلــدد يف الــس الــدويل للمركــز   

 التزامهما بتقدمي دعم اقتصادي وتقين؛ب، والنينيوظاهرة 
التذبـــذب اجلنـــويب /النينيـــو أمهيـــة احلفـــاظ علـــى نظـــام رصـــد تؤكـــد - ٧”  

ومواصلة إجراء حبوث متعلقة بالظواهر اجلويـة البالغـة الـشدة وحتـسني مهـارات التنبـؤ                 
 وغريهـا مـن الظـواهر اجلويـة         النينيوووضع سياسات مالئمة للتخفيف من آثار ظاهرة        

طوير وتعزيز هذه القـدرات املؤسـسية       البالغة الشدة، وتؤكد على احلاجة إىل مواصلة ت       
 سيما البلدان النامية؛ يف مجيع البلدان، وال

يف فرعـا يتعلـق بتنفيـذ هـذا القـرار          يـدرج   إىل األمـني العـام أن       تطلب   - ٨”  
ــستني يف إطــار       ــة وال ــا الثالث ــة يف دور ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــره املق ــون  تقري ــد املعن البن

 “.“التنمية املستدامة”
كــان معروضــا نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٢٢اجللــسة احلاديــة والــثالثني، املعقــودة يف ويف  - ٩

ــرار، عنوانــه      ــى اللجنــة مــشروع ق ــر ظــاهرة النينيــو      ”عل ــدويل للتخفيــف مــن أث “ التعــاون ال
A/C.2/61/L.45      نائب رئيس اللجنـة، علـى       )الربازيل(و  ي، مقدم من السيد بنيديتو فونسيكا فيل ،

 .A/C.2/61/L.26بشأن مشروع القرار أساس مشاورات غري رمسية 
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ويف اجللسة ذاا، أُبلغت اللجنـة بأنـه ال يترتـب علـى مـشروع القـرار آثـار يف امليزانيـة                       - ١٠
 .الربناجمية

انظـــر  (A/C.2/61/L.45ويف اجللـــسة ذاـــا أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  - ١١
 ).، مشروع القرار الثاين١٩ الفقرة
ــرا إىل اع - ١٢ ــرار   ونظــ ــشروع القــ ــاد مــ ــرار   A/C.2/61/L.45تمــ ــشروع القــ ــحب مــ ، ســ

A/C.2/61/L.26مقدموه . 
 

 A/C.2/61/L.44 و A/C.2/61/L.25مشروعا القرارين  -جيم  
ــودة يف     - ١٣ ــشرين، املعق ــسة والع ــسة اخلام ــشرين ٧يف اجلل ــاينت ــوفمرب/ الث ــل  ن ، عــرض ممث

ـــ ، األ املتحـــدةاألمـــمجنـــوب أفريقيـــا، باســـم الـــدول األعـــضاء يف    ٧٧عـــضاء يف جمموعـــة الـ
، )A/C.2/61/L.28(“  وقلـة املناعـة إزاءهـا      الكـوارث الطبيعيـة   ”مشروع قرار، عنوانـه      والصني،

 :ويف ما يلي نصه
 ،إن اجلمعية العامة”  
 ،٢٠٠٢ ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٥٤٧ إىل مقررها    إذ تشري ”  

 املــؤرخ ٥٩/٢٣٣ و ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١٥ا اــوقرار
ديــسمرب / األولكــانون ٢٢ املــؤرخ ٦٠/١٩٦ و ٢٠٠٤ديــسمرب  / كــانون األول٢٢

٢٠٠٥، 
وخطــة   إعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامةؤكــد مــن جديــدوإذ ت”  
القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، اللــذين اعتمــدمها مــؤمتر القمــة العــاملي    ؤمترملــ تنفيــذال

ــود ــ يف املعقـ ــا، جوهانـ ــوب أفريقيـ ــن  سربغ، جنـ ــرة مـ ــسطس إىل / آب٢٦ يف الفتـ أغـ
 ،٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول ٤
رة ـــــ ل هيوغـو للفت ـــــ ار عمـــــ وإط إعالن هيوغـو ؤكد أيضا من جديد   وإذ ت ”  

اللـــذين مواجهـــة الكـــوارث، علـــى األمـــم واتمعـــات بنـــاء قـــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥
 ،باحلد من الكوارثاملؤمتر العاملي املعين اعتمدمها 

 ،٢٠٠٥لعام لقمة العاملي ؤمتر االوثيقة اخلتامية ملإىل  وإذ تشري”  
، اخلطـــر األساســـية باحلاجـــة إىل مواصـــلة بلـــورة فهـــم لعوامـــل وإذ تـــسلم”  

تزيـد   الـيت    ،العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية     فيهـا   مبا  حددها إطار عمل هيوغو،      كما
ــة،  لاتمعــات مــن شــدة تعــرض   ــاء  ومعاجلــة ألخطــار الطبيعي تلــك العوامــل، وإىل بن
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علـى مجيـع املـستويات وزيـادة         الكوارث   ملخاطرقدرة على التصدي    الومواصلة تعزيز   
يف أيـضا   املقترنة بـالكوارث، مـع االعتـراف    األخطاريف مواجهـة   القدرة على الصمود    

ــستدامة    هنفــسالوقــت  ــة امل ــصادي والتنمي ــسليب للكــوارث علــى النمــو االقت ــاألثر ال ،  ب
 ، والبلدان املعرضة للكوارث البلدان النامية يفسيما وال

 زيــد مــن أوجــهي ، ممــاتعــاين التــدهور أن البيئـــة العامليــة ال تــزال وإذ تالحــظ”  
 سيما يف البلدان النامية، الوالضعف االقتصادي واالجتماعي، 

سـيما   ، وال اندبلـ  خمتلف أوجه وأشكال تـأثر مجيـع ال         يف اعتبارها  أخذوإذ ت ”  
سونامي، تـ ، باألخطـار الطبيعيـة الـشديدة كـالزالزل، وموجـات            ع تـأثرا  سـر البلدان األ 

كموجـات  البالغـة الـشدة   والثـورات الربكانيـة، والظـواهر اجلويـة        واالياالت األرضية   
النينيـا  / النينيـو  يت والفيـضانات، والعواصـف، وظـاهر      ،اجلفـاف الـشديد   حـاالت   احلر، و 

 ،ا عاملياتأثرياللتني حتدثان 
الظــواهر ة وحــد األخــرية يف تــواتر ة إزاء الزيــادقلــقال بــالغعــن وإذ تعــرب ”  

يف بعـــض منـــاطق العـــامل، ا مـــاملرتبطـــة طبيعيـــة الالبالغـــة الـــشدة والكـــوارث اجلويـــة 
سـيما فــي البلـدان       الو،  كـبرية آثار اقتـصادية واجتماعيـة وبيئيــة        يترتب عليها من     وما

 املناطـق، النامية الواقعة يف تلك
ألخطار اجليولوجيـة   ل وجوب املعاجلة املنسقة والفعالة    االعتباريف  وإذ تأخذ   ”  

احلـد مـن هـذه      معاجلـة   واملائية املناخيـة ومـا يـرتبط ـا مـن كـوارث طبيعيـة، وكـذلك                  
 ،األخطار والكوارث

لزيــادة قــدرة البلــدان علــى واإلقليمــي  ضــرورة التعــاون الــدويل وإذ تالحــظ”  
سونامي تـ فيها الـزالزل وموجـات    لطبيعية، مبا التصدي لآلثار السلبية جلميع األخطار ا     
مثـل موجـات    البالغـة الـشدة     والظواهر اجلوية   واالياالت األرضية والثورات الربكانية     

ــشديد حــاالت و، احلــر ــاف ال ــضانات،اجلف ــا،    ، والفي  ــصلة ــة املت  والكــوارث الطبيعي
 ، والبلدان املعرضة للكوارثوخباصة يف البلدان النامية

أن جيري، لدى وضع اخلطـط والـربامج املتعلقـة          أمهية    اعتبارها وإذ تضع يف  ”  
 الكـــوارث املتـــصلة ملخـــاطرالتـــصدي بالقطاعـــات ويف حـــاالت مـــا بعـــد الكـــوارث، 

ــر     ــي، وأثـ ــتخدام األراضـ ــتغرية وباسـ ــة املـ ــة واالقتـــصادية والبيئيـ ــالظروف االجتماعيـ بـ
 ، وتغري املناخناخوتقلب املاملياه  اجليولوجية والطقس وبالظواهراألخطار املرتبطة 
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 املـؤرخ   ٦٠/١٩٦القـرار   بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ            حتيط علما  - ١”  
 ؛٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢

التعـاون واملـساعدة    مـن خـالل    أن يواصـل   اتمـع الـدويل علـى        حتث - ٢”  
ــة ــن     ، وغريمهــاالتقني ــضارة للكــوارث   استكــشاف طــرق وأســاليب للحــد م ــار ال اآلث

، وخباصـــة يف البالغـــة الـــشدةاآلثـــار الناشـــئة عـــن الظـــواهر اجلويـــة  ومنـــها الطبيعيـــة، 
ــدان ــضعيفة  البلـ ــة الـ ــوا    الناميـ ــدان منـ ــل البلـ ــا أقـ ــا فيهـ ــاو، مبـ ــن  ، يف أفريقيـ ــك عـ وذلـ
 مبــا فيهــا إطــار عمــل هيوغــواالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث،  تنفيــذ طريــق
ــى مواجهــ    : ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــات عل ــم واتمع ــدرة األم ــاء ق ــشجع ، ة الكــوارثبن وت

يف علـى مواصـلة عملــه    للحـد مـن الكــوارث  الترتيـب املؤسـسي لالسـتراتيجية الدوليــة    
 هذا الشأن؛

العمــل  اتوإطــار عمــل هيوغــو، وأولويــ أمهيــة إعــالن هيوغــو تؤكــد - ٣”  
الـدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسـسات          يف االعتبـار    اليت ينبغي أن تأخـذها      

طر اخمـ  باحلـد مـن      املتعلـق  جهـا    يفوغريها مـن اجلهـات الفاعلـة املعنيـة،          املالية الدولية   
واضــعة يف  الذاتيــةحــسب االقتــضاء، وفقــا لظروفهــا وقــدراا وأن تنفــذها، الكــوارث 

اعتبارها األمهيـة احلامسـة للتـرويج لثقافـة االتقـاء يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة، بوسـائل                    
 واألمهية احلامسة للتركيز على احلـد       ، الكوارث منها تعبئة موارد كافية للحد من خماطر      

ــار واعلــى الــصعيد احمللــي  مــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــب للكــوارث     آلث
 اإلمنائيــة الوطنيــة ططــاخلجهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ علــى الــضارة للكــوارث الطبيعيــة 

يها دوليا، مبا فيهـا     حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عل    استراتيجيات احلد من الفقر بغية      و
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

براجمهـا الوطنيـة املنـشأة       احلكومات على أن تقوم، من خـالل         تشجع - ٤”  
مـن  يف إطار االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ومراكزها الوطنيـة لتنـسيق احلـد               

معيــات واالحتــاد الــدويل جل وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة  ،الكــوارثخمــاطر 
املـــصلحة، بتعزيـــز بنـــاء اجلهـــات صـــاحبة وســـائر الـــصليب األمحـــر واهلـــالل األمحـــر، 

من معاجلة العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية    أسرع املناطق تأثرا لتمكينها     القدرات يف   
التــدابري الــيت متكنــها مــن التأهــب للكــوارث الطبيعيــة  ضــعفها، وباختــاذ الــيت تزيــد مــن 

ــة  ومواجهتــها، مبــا فيهــا الكــ  ــالزالزل والظــواهر اجلوي ،  الــشدةالبالغــةوارث املرتبطــة ب
 وتشجع اتمع الدويل على توفري مساعدة فعالة للبلدان النامية يف هذا الصدد؛
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، بنـاء القـدرة علـى الـصمود يف مواجهـة األخطـار        مـن أجـل     ،   شددت - ٥”  
يـة معاجلـة عوامـل      علـى أمه  ،  منهاالضعيفة  وال سيما البلدان    البلدان النامية،   وخباصة يف   

عمليـة  التـشجيع علـى إدمـاج       أمهية  على  واخلطر الكامنة احملددة يف إطار عمل هيوغو،        
 اجليولوجيــة واملائيــة املناخيـة يف بــرامج احلــد مــن  ألخطــاراب املرتبطـة  املخــاطراحلـد مــن  

 ؛ الكوارثطراخم
على أنه ينبغـي، ألجـل احلـد مـن التعـرض لألخطـار الطبيعيـة،                تشدد   - ٦”  

ج عمليــات تقيــيم املخــاطر يف بــرامج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث علــى الــصعيدين  إدرا
 الوطين واحمللي؛

للحـد مـن الكـوارث    الترتيب املؤسسي لالسـتراتيجية الدوليـة      تشجع - ٧”  
تعزيــز تنــسيق واصــل، ضــمن حــدود واليتــه وال ســيما إطــار عمــل هيوغــو،  يأن علــى 

، وإتاحــة املعلومــات  الطبيعيــةلكــوارثاخمــاطر األنــشطة الراميــة إىل تــشجيع احلــد مــن 
الكـوارث الطبيعيـة،    خمـاطر    خيـارات احلـد مـن     عن  لكيانات األمم املتحدة ذات الصلة      

الـضعف املتـصلة بـاألحوال      نقـاط    الطبيعية الـشديدة والكـوارث و      األخطارمبا يف ذلك    
 ؛البالغة الشدةاجلوية 

ــني    تؤكــد - ٨”   ـــا ب ــيقني فيم ــسيق وث ــاون وتن ــة تع ــة إقام ــات أمهي  ، احلكوم
املنظمـات  كـذلك   واألخـرى،   واإلقليميـة   الدوليـة    واملنظمـات    ،ومنظومة األمم املتحدة  

 مـن قبيـل احلركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل               غري احلكومية والشركاء اآلخـرين    
، حـــسب االقتـــضاء، مـــع مراعـــاة احلاجــــة إلــــى وضـــع اســـتراتيجيات إلدارة   األمحـــر

تتسم خبصائص منـها التركيـز       ـاء الفعلي لنظم إنذار مبكر    الكوارث، مبا يف ذلك اإلنشـ    
مـن مجيــع املـوارد واخلـربات املتاحـة هلـذا            على الناس، مـع االسـتفادة يف الوقـت نفـسه            

 الغرض؛
 هـا  أنه للحد من التعرض جلميع األخطـار الطبيعيـة، مبـا في        تؤكد أيضا  - ٩”  

ة عـن األحـوال املناخيـة البالغـة         النامجـ الظواهر اجليولوجيـة واملائيـة املناخيـة والكـوارث          
بــني األوســاط العلميــة الــشدة، ينبغــي زيــادة عــرى ووتــرية التعــاون وتبــادل املعلومــات 

 واملتخصصني يف إدارة الكوارث لغرض التأهب ملواجهتها؛
 املتعلقــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة   تــشجع - ١٠”  
توكول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة             تغري املناخ، واألطراف يف برو    ب

سـيما يف    الوعلـى مواصـلة التـصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ،                تغري املنـاخ  ب املتعلقة
وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتـشجع أيـضا            اليت تتسم بضعف بـين،      البلدان النامية   
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صــلة تقيــيم اآلثــار الــضارة لــتغري الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ علــى موا
ــاخ  ــنظم  املن ــى ال ــة     عل ــصادية ونظــم احلــد مــن الكــوارث الطبيعي ــة واالقت يف االجتماعي

 ؛البلدان النامية
على ضرورة معاجلـة احلـد مـن املخـاطر ومـواطن الـضعف يف               تؤكد    - ١١”  

 اخية؛مواجهة مجيع األخطار الطبيعية، مبا يف ذلك األخطار اجليولوجية واملائية املن
 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامـة يف دورـا              تطلب - ١٢”  
ة والستني عن تنفيذ هذا القرار، وتقـرر النظـر يف مـسألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة                   لثاثال

االسـتراتيجية الدوليـة    ”املناعة إزاءها يف تلـك الـدورة، يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـون                 
 “.“التنمية املستدامة”من البند املعنون “ للحد من الكوارث

، كان معروضا علـى اللجنـة   نوفمرب/ الثاينتشرين ١٧ويف اجللسة الثالثني، املعقودة يف     - ١٤
، مقــدم مــن A/C.2/61/L.44 “الكــوارث الطبيعيــة وقلــة املناعــة إزاءهــا ”مــشروع قــرار عنوانــه 

اللجنـة، علـى أسـاس مـشاورات غـري      ، نائـب رئـيس    )الربازيـل (و  يـ السيد بنيديكتو فرنـسيكا فيل    
 .A/C.2/61/L.28رمسية بشأن مشروع القرار 

ويف اجللسة ذاـا، أُبلغـت اللجنـة أنـه ال يترتـب علـى مـشروع القـرار آثـار يف امليزانيـة                         - ١٥
 .الربناجمية

انظـــر  (A/C.2/61/L.44ويف اجللـــسة ذاـــا أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  - ١٦
 ).ع القرار الثالث، مشرو١٩ الفقرة
انظــر (وعقــب اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل ببيــان ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة   - ١٧

A/C.2/61/SR.30.( 
ــرار   - ١٨ ــاد مـــــشروع القـــ ــرا العتمـــ ــرار  A/C.2/61/L.44ونظـــ ، ســـــحب مـــــشروع القـــ

A/C.2/61/L.28مقدموه . 
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 توصيات اللجنة الثانية -ثالثا  
 :ة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التاليةتوصي اللجنة الثاني - ١٩

 مشروع القرار األول  
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  

 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٨٩ديـــــسمرب /كـــــانون األول ٢٢ املـــــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قراراـــــا إذ تـــــشـري 

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

 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٩ و
، ٢٠٠٢ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٠ املـــــــؤرخ ٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديـــــــسمرب /األول

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

 ٢٠٠١/٣٥ ، و١٩٩٩يوليــه /متـوز  ٣٠ املـؤرخ  ١٩٩٩/٦٣ي الـس االقتـصادي واالجتمــاع  
 ٥٧/٢٧٠ الواجـب قرارهـا      علـى النحـو   تأخذ يف اعتبارها    ، وإذ   ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦املؤرخ  

ــؤرخ   ــاء امل ــران٢٣ب ــه / حزي ــائج    ٢٠٠٣يوني ــسقني لنت ــة املتكــاملني واملن ــذ واملتابع ــشأن التنفي  ب
املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة يف امليـــدانني االقتـــصادي  

 ،واالجتماعي
 ،)١(٢٠٠٥ ؤمتر القمة العاملي لعامالوثيقة اخلتامية ملإىل  أيضا وإذ تشري 
بنــاء قــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطــار عمــل هيوغــو )٢(ن هيوغــوإعــالتعيــد تأكيــد وإذ  

 اجللــسة اخلاصــة والبيــان املــشترك الــصادر عــن  )٣(األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث  
غته الـيت اعتمـدها   يبـص ، )٤(احلد من املخاطر من أجل مـستقبل أكثـر أمنـا         : بكارثة احمليط اهلندي  

 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،

__________ 
 .٦٠/١انظر القرار  )١( 
 )٢( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢رجع نفسه، القرار امل )٣( 
 )٤( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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كمـل اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكثـر        ي بأن إطار عمـل هيوغـو      إذ تسلم و 
توجيهيــة التقــاء الكــوارث الطبيعيــة والتأهــب هلــا وختفيــف حــدا، وخطــة         البــادئ امل: أمنــا
 ،)٥(عملها

 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمـال الـسياسة العامـة بـشأن تنفيـذ          وإذ تعيد تأكيد   
 القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،لرئيسية ومؤمترات نتائج املؤمترات ا

املنتـدى  هي   فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث        إىل أن    وإذ تشري  
منظومة األمـم املتحـدة الـذي يتـوىل وضـع االسـتراتيجيات والـسياسات الراميـة                 داخل  الرئيسي  

ملعنيـة باحلـد مـن الكـوارث وختفيـف          إىل احلد من الكوارث وضمان تكامل أعمال الوكـاالت ا         
 ب هلا،حدا والتأه

فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن               ملا تقـوم بـه       وإذ تعرب عن تقديرها    
 املوكلة إليها،هام امل يف إطار الكوارث
 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف   وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  

ســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية الــسنوات األخــرية، ممــا أ
 يف البلـدان  خباصـة اتمعات الضعيفة يف كافـة أحنـاء العـامل، و         أصابت  وبيئية سلبية طويلة األمد     

 النامية،
 تلحق أضـرارا باهلياكـل األساسـية    ، وإن كانت   أن الكوارث الطبيعية   وإذ تكرر تأكيد   

 تكــون عليهــا العواقــب الطويلــة األمــد املترتبــة فــإنمجيــع البلــدان، االجتماعيــة واالقتــصادية يف 
 لبلدان النامية بوجه خاص وتعرقل حتقيق تنميتها املستدامة،يف ا وخيمة

 بأن احلد من خماطر الكوارث مسألة شاملة لعدة قطاعات يف سـياق التنميـة     وإذ تسلم  
 املستدامة،
 التـصدي  واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث و          بالعالقة الواضحة بني التنميـة     وإذ تسلم أيضا   

 بذل اجلهود يف مجيع هذه ااالت،مواصلة ضرورة ب من الكوارث ووالتعايفللكوارث 
تطوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة         مواصلة   باحلاجة املاسة إىل     وإذ تسلم كذلك   

دد علـى حاجـة    بنـاء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـش          من أجـل  واالنتفاع ا   
والفعالـة    املتطـورة والـسليمة بيئيـا     تالتكنولوجياما يلزمها من    لى  عصول  البلدان النامية إىل احل   

__________ 
 )٥( A/CONF.172/9 املرفق األول١، الفصل األول، القرار ،. 
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إلجياد حلول أمشل للحد من خماطر الكوارث وتعزيز قـدراا بفعاليـة            تكلفة والسهلة استخداما    
 ،وكفاءة من أجل التصدي ملخاطر الكوارث

قلـة املناعـة يف   لكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن       علـى أن احلـد مـن خمـاطر ا    وإذ تـشدد  
 الكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،مواجهة 
ؤمتر القمـة العـاملي   مـ التنفيـذ الـصادرة عـن     أمهية املضي قدما يف تطبيق خطة       وإذ تؤكد  

املناعـة يف مواجهـة      قلـة  وما تتضمنه يف هذا الصدد من أحكام تتعلـق مبـدى             )٦(للتنمية املستدامة 
 وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث،الكوارث 
 مواصـلة بلـورة فهـم لألنـشطة االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت تزيـد                 بضرورة وإذ تسلم  
بنـاء قـدرة    اىل  الكوارث الطبيعيـة ومعاجلـة تلـك األنـشطة، و         إزاء   اتمعات   قلة مناعة من حدة   

 ،تعزيز هذه القدرةاصلة اتمعات على مواجهة خماطر الكوارث ومو
يف بــون،  املــؤمتر الــدويل الثالــث املعــين باإلنــذار املبكــر عقــد مــع التقــدير وإذ تالحــظ 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧أملانيا، يف الفترة من 
 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا - ١ 
 ؛)٧(الكوارث
 )٣( وإطــار عمــل هيوغــو )٢(مــات الــواردة يف إعــالن هيوغــو  بــأن االلتزاتــذكر - ٢ 

تـــشمل تقـــدمي املـــساعدة إىل البلـــدان الناميـــة املعرضـــة للكـــوارث الطبيعيـــة والـــدول املنكوبـــة   
بالكوارث اليت متر مبرحلة انتقالية صوب االنتعاش املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي املـستدام،               

 ؛ فيما بعد الكوارث، وإىل عمليات التأهيلايفالتعوإىل أنشطة احلد من املخاطر يف مرحلة 
القيـام  احلاجـة إىل     وتؤكـد    ، بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو         ترحب - ٣ 

ــة ببقــدر أكــرب مــن ال  ــاحلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف   عنــصر إدمــاج فعالي اخلطــط  وسياساتال
مـن   واآلليـات والطاقـات      تطـوير وتعزيـز املؤسـسات     إىل  التنميـة املـستدامة؛ و     ب والربامج املتعلقـة  

القيـام علـى حنـو منـهجي بإدمـاج ـج احلـد مـن                إىل  بناء القدرة على مواجهة األخطار؛ و     أجل  
  منها؛والتصدي هلا والتعايف التأهب حلاالت الطوارئ تنفيذ برامجيف أنشطة  املخاطر

__________ 
 ‐أغــــسطس / آب٢٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــستدامة، جوهانــــسربغ، جنــــوب أفريقيــــا،    )٦( 

ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف
 .، املرفق٢ القرار

 )٧( A/61/229 و Corr.1. 
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 االلتزامــات الــواردة يف إعــالن  كــامالتنفيــذا  بــاتمع الــدويل أن ينفــذ  يــب - ٤ 
 هيوغو وإطار عمل هيوغو؛

املؤســسات املاليــة الدوليــة و الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة  تــدعو - ٥ 
مبا يف ذلـك االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب            ،  واهليئات اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى    

عمـل هيوغـو     إىل دعـم إطـار       املعنيـة، منظمات اتمـع املـدين      فضال عن   األمحر واهلالل األمحر،    
 وتنفيذه ومتابعته؛

املؤسـسات املاليـة الدوليـة واملنظمـات الدوليـة          و مبنظومة األمم املتحـدة،      يب - ٦ 
يف اســـتراتيجياا كامـــل اعتبارهـــا، تأخـــذه يف وأن ، أهـــداف إطـــار عمـــل هيوغـــوتـــدرج أن 

 عـن طريـق     وبراجمها، مستفيدة يف ذلك من آليات التنسيق القائمة، وأن تـساعد البلـدان الناميـة              
،  تـدابري للحـد مـن خمـاطر الكـوارث          بوضـع وتنفيـذ   تلك اآلليات يف القيـام علـى وجـه الـسرعة            

 ؛حسب االقتضاء
ــ - ٧  املــصارف  واملؤســسات املاليــة الدوليــة ومبنظومــة األمــم املتحــدة   ب أيــضاي

 وعلــى حنــو يف الوقــت املناســب ،اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة أن تــدعم
اجلهود اليت تبذهلا البلـدان املنكوبـة بـالكوارث مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف                      مطرد،  
  والتأهيل فيما بعد الكوارث؛يت التعايفعملي

عن تنميتها املستدامة وعـن اختـاذ   مسؤولة يف املقام األول   كل دولة     بأن تسلم - ٨ 
ن محاية النـاس يف إقليمهـا ومحايـة          املسؤولية ع  ا يشمل مبتدابري فعالة للحد من خطر الكوارث،       

اهلياكل األساسية وغريها من الثـروات الوطنيـة مـن أثـر الكـوارث، مبـا يف ذلـك تنفيـذ ومتابعـة                       
لــدعم تلــك اجلهــود الدوليــة إطــار عمــل هيوغــو، وتؤكــد أمهيــة التعــاون الــدويل والــشراكات   

 الوطنية؛
يل تطــوير قــدرات  بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســب  تــسلم أيــضا - ٩ 

وطنية وحملية من أجـل تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، مـن خـالل مجلـة وسـائل منـها وضـع بـرامج                
وطنية للحد من الكوارث، وتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور بعـد تلـك القـدرات علـى أن             

 تفعل ذلك؛
  إىل اعتبـار تقيـيم خمـاطر الكـوارث         املعنية احلكومات واملنظمات الدولية     تدعو - ١٠ 

 جزءا ال يتجزأ من خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
ــتمرار  أن تؤكـــد - ١١  ــة األمـــم   اسـ التعـــاون والتنـــسيق بـــني احلكومـــات، ومنظومـ

املتحــدة، واملنظمــات األخــرى، واملنظمــات اإلقليميــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة، والــشركاء   
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ــصرا أساســيا يف معاجلــة ا    ــرب عن ــضاء، يعت ــار النامجــة عــن الكــوارث   اآلخــرين، حــسب االقت آلث
 ؛بفعاليةالطبيعية 
خمــاطر للحــد مــن  ميــع املبــادرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة    جب يط علمــاحتــ - ١٢ 

ــد احلاجــة إىل    ــورة  الكــوارث، وتكــرر تأكي ــادرات املمواصــلة بل ــة اإلب  اآلليــات اتقــدروقليمي
جع علـى اسـتخدام     تعزيزهـا، وتـش   إىل  وحيـث توجـد     اإلقليمية على احلد من خمـاطر الكـوارث         

 ؛ وتبادهلامجيع األدوات املوجودة
 بأمهيــة الــربط، حــسب االقتــضاء، بــني إدارة خمــاطر الكــوارث واألطــر  تــسلم - ١٣ 

يف الـيت أعـدت     االستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحـد مـن الكـوارث          ومن ذلك مثال    اإلقليمية،  
 املـسائل املتعلقـة بالقـضاء علـى الفقـر           ، ملعاجلـة  )٨(إطار الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا         

 والتنمية املستدامة؛
، على مجيع املستويات، وخباصة علـى مـستوى          باتمع الدويل أن يدعم    يب - ١٤ 

بانتظـام   اإلسـهام  من شأا املؤسسات واآلليات والقدرات اليت وتعزيز تطوير  اتمعات احمللية، 
 يف بناء القدرة على مواجهة األخطار؛

ــا  - ١٥  ــدى     حتــيط علم ــشاء منت ــداعي إىل إن ــاالقتراح ال ــن   ب ــاملي للحــد م ــاطر ع خم
، للحـد مـن الكـوارث     اآللية اليت ختلف فرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت             ليكون  الكوارث  
العـاملي نفـس واليـة      للمنتـدى    نصب عينيها تنفيذ إطار عمل هيوغو، أن تكـون           اضعةوتقرر، و 

 وتطلـب إىل األمـني العـام أن يـضمن           ،للحد من الكـوارث   الت  فرقة العمل املشتركة بني الوكا    
 العاملي لكي تنظر فيها اجلمعية العامة؛املنتدى تقريره املقبل معلومات بشأن 

العـاملي بطريقـة شـاملة وشـفافة      املنتـدى   واصل تنفيـذ اقتـراح إنـشاء        ت أن ي  تقرر - ١٦ 
 مفتوحا لكافة الدول األعضاء؛ذا الصدد وأن يكون الباب 

 وتنفيـذ  وضـع  بأمهية إدمـاج منظـور جنـساين وكـذلك إشـراك املـرأة يف               تسلم - ١٧ 
 مجيع مراحل إدارة الكوارث، وخباصة يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛

 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن           تعرب عن تقديرها   - ١٨ 
 لية للحد من الكوارث؛طريق التربع للصندوق االستئماين لالستراتيجية الدو

 تربعات مالية كافية لصندوق األمم املتحـدة        تقدمي اتمع الدويل على     تشجع - ١٩ 
ضــمان الــدعم الكــايف ألنــشطة متابعــة تنفيــذ إطــار ســعيا إىل االســتئماين للحــد مــن الكــوارث، 

__________ 
 )٨( A/57/304املرفق ،. 
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مـن أجـل    عمل هيوغو، واستعراض االستخدام احلايل للصندوق وجدوى توسـيع نطـاق عملـه              
منها مساعدة البلدان النامية املعرضة للكوارث على وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة للحـد                أغراض

 من خماطر الكوارث؛
ــة،    تــشجع - ٢٠   احلكومــات، واملنظمــات املتعــددة األطــراف، واملنظمــات اإلقليمي

 واتمع املدين على االسـتثمار بانتظـام        ،واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، والقطاع اخلاص     
  جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛يف

 ألمانة االسـتراتيجية    ما يكفي من املوارد املالية واإلدارية     بضرورة توفري    سلمت - ٢١ 
وتطلب إىل األمني العام أن يرصد تلك املوارد، يف حـدود املـوارد             الدولية للحد من الكوارث،     

نـة املـشتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن                املتاحة، لالضطالع بأنشطة األما   
ىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا ـذا الـشأن              أيـضا إ  الكوارث وضمان عملها بفعالية؛ وتطلـب       

 حسب االقتضاء؛
ــصائية      تطلــب - ٢٢  ــرا عــن نتيجــة الدراســة االستق ــدم تقري ــام أن يق  إىل األمــني الع

ثغــرات نه توصــياته بــشأن ســبل معاجلــة مــا يتــصل ــا مــن   العامليــة لــنظم اإلنــذار املبكــر، يــضم 
 احتياجات تقنية ومالية وتنظيمية؛و

، وكـذلك ضـرورة بنـاء       أسـباب الكـوارث   وإدراك  فهم  حتسني   ضرورة   تؤكد - ٢٣ 
، وتعزيز قدرات التصدي هلا من خالل مجلة أمور منها نقل وتبـادل اخلـربات واملعـارف التقنيـة                 

واحلـصول علـى    دريب يف جمال احلد مـن خمـاطر الكـوارث الطبيعيـة،             وتوفري برامج التثقيف والت   
  احمللية؛ اتمعاتوتعزيز الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك منظماتبشأا البيانات واملعلومات 

 على ضرورة أن يواصل اتمع الدويل اهتمامه مبرحلـة مـا بعـد اإلغاثـة       تشدد - ٢٤ 
ــدعم عمليــات    ــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف األجلــني    يف حــاالت الطــوارئ وأن ي التأهيــل وال

 بالقـضاء علـى الفقـر والتنميـة املـستدامة      املتـصلة املتوسط والطويل، وتؤكد أمهية تنفيـذ الـربامج    
ــة وإدارة  ــلاحلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف  عملي ــاطق  أق  يف خباصــةالكــوارث، ومناعــة إزاء  املن

 البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛
ــد - ٢٥  ــامل ل   ضــرورة تؤك ــهج ش ــاع من ــن  اتب ــة خــاطر امللحــد م مجيــع يف مواجه

ملتـصلة  األخطار الطبيعية ومعاجلة أوجه قلة املناعة إزاءهـا، مبـا يف ذلـك األخطـار اجليولوجيـة وا                 
 ؛باملياه واألرصاد اجلوية

  والـستني  الثانيـة  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا              تطلب - ٢٦ 
 .“التنمية املستدامة”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وذلك يف إطار البند املعنون 
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 مشروع القرار الثاين  
 النينيوالتعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة   

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،١٩٩٧رب ـميــــــسـد/ن األولوانكــــ ١٨ؤرخ املـــــ ٥٢/٢٠٠ا ـراراـــــ إىل قإذ تــــشري 

ـــــــمـ ال٥٣/١٨٥ و ـــ كان١٥ؤرخ ــ ــسم/ون األولــــــ ـــمـ ال٥٤/٢٢٠، و ١٩٩٨ر ـبـديـ ؤرخ ـــــــ
ــسمرب /كــانون األول ٢٢ ــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧، و ١٩٩٩دي ، ٢٠٠٠دي
 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٥، و ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٤ و

 الس  اتوقرار ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٣٢ ، و ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
 املـؤرخ   ١٩٩٩/٦٣  و ،١٩٩٩وليه  ـيـ /متـوز  ٢٨مؤرخ  ـ ال ١٩٩٩/٤٦اعي  ـتمـاالقتصادي واالج 

 ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣و ، ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠
 أن لظاهرة النينيو طابعا متكـررا وأـا ميكـن أن تـؤدي إىل أخطـار طبيعيـة       وإذ تالحظ  

 أن تؤثر تأثريا خطريا على البشرية،ن ميكواسعة النطاق 
ودون د الـوطين    يالـصع كـل مـن      أمهية وضـع اسـتراتيجيات علـى         وإذ تؤكد من جديد    
 الكوارث الطبيعية الناشـئة  ا تتسبب فيه يت ال درء األضرار واإلقليمي والدويل ترمي إىل     اإلقليمي  

 ،اوإصالحه أثرها  وختفيفالنينيوعن ظاهرة 
 التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ         أن التطورات  وإذ تالحظ  

  اختاذ إجراءات وقائية للتخفيف من آثارها السلبية،يةبظاهرة النينيو، وبالتايل إمكان
تنفيـذ  للخطـة    و )١(إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة          وإذ تضع يف اعتبارها    

‘ ١ ’٣٧الفقـرة    سيما  وال  ،)٢()غ للتنفيذ جوهانسربخطة  (ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة      مل
 منها،

بنــاء قــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطــار عمــل هيوغــو )٣( إعــالن هيوغــووإذ تعيــد تأكيــد 
 ،)٤(األمم واتمعات على مواجهة الكوارث

__________ 
/  أيلـول  ٤ ‐أغـسطس   / آب ٢٦تقريـر مؤمتـر القمة العـاملي للتنميــة املـستدامـة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،                 )١( 

، ١ ، الفــصل األول، القــرار) والتــصويبA.03.II.A.1منــشـورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (٢٠٠٢ســبتمرب 
 .املرفــــق

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٢( 
 )٣( A/CONF. 206/6 و Corr.1 ١، الفصل األول، القرار. 
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املنظمـة العامليـة لألرصـاد     و بـذهلا حكومـة إكـوادور     تالـيت   اجلاريـة    باجلهود   تقر - ١ 
، والــيت ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث لالشتركة بــني الوكــاالت اجلويــة واألمانــة املــ 
علـى  ها وتـشجع ،  يف غواياكيل، إكوادور  النينيواملركز الدويل لدراسة ظاهرة     أفضت إىل إنشاء    

  لتطوير املركز؛دعمهامواصلة 
 بالدعم التقين والعلمي الذي تقدمه املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة             تقر أيضا  - ٢ 

 ؛إقليميةصدار تنبؤات مومسية شهرية منسقة إل
 املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، يف هـذا الــصدد، علــى تعزيــز تبــادل  تـشجع  - ٣ 

 املعلومات مع املؤسسات ذات الصلة؛
 باألنشطة املضطلع ا حىت اآلن لتعزيز املركـز الـدويل لدراسـة ظـاهرة      ترحب - ٤ 

لرصــد الدوليــة، مبــا فيهــا املؤســسات األوقيانوغرافيــة   النينيــو، عــن طريــق التعــاون مــع مراكــز ا  
ــة، و ــالوطني ــادة ب ــة لزي ــا   اجلهود املبذول ــا ودولي ــاملركز ودعمــه إقليمي ــراف ب ســتحداث ال و االعت

 ؛القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو أدوات لصانعي 
ــام  إىل  تطلــب - ٥  ذات  هــاراجم وبهااألمــم املتحــدة وصــناديق وأجهــزة األمــني الع
واتمع الـدويل،    يف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،        املشاركة منها سيما   ، وال الصلة

 دويل لدراسـة ظـاهرة النينيـو، وتـدعو        ركـز الـ   امل اختاذَ التدابري الالزمة، حسب االقتـضاء، لتعزيـز       
تعزيـز  إىل  وذا الغرض،   هلالتعاون  مد يد    مساعدة علمية وتقنية ومالية و     تقدمياتمع الدويل إىل    

 ؛النينيو، حسب االقتضاء لدراسة ظاهرة املخصصةاملراكز األخرى 
ــادئ أن      ترحــب - ٦  ــوب احملــيط اهل ــة جلن ــة الدائم ــة إســبانيا واللجن ــرار حكوم  بق

ــدويل للمركــز، و     ــدائمني اجلــدد يف الــس ال التزامهمــا بتقــدمي دعــم  بتــصبحا مــن األعــضاء ال
 اقتصادي وتقين؛

التذبذب اجلنـويب ومواصـلة إجـراء       /ية احلفاظ على نظام رصد النينيو      أمه تؤكد - ٧ 
ــة    ــالظواهر اجلوي ــة حبــوث متعلقــة ب ــؤ ووضــع سياســات مالئمــة    املتطرف وحتــسني مهــارات التنب

، وتؤكد على احلاجـة     البالغة الشدة للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو وغريها من الظواهر اجلوية          
 سيما البلدان النامية؛ قدرات املؤسسية يف مجيع البلدان، والإىل مواصلة تطوير وتعزيز هذه ال

يدرج فرعا يتعلق بتنفيذ هذا القرار يف تقريـره عـن           إىل األمني العام أن     تطلب   - ٨ 
تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثالثــة    

 .والستني

__________ 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٤( 
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 مشروع القرار الثالث  
 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها  

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

 / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٣٣ و   ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢١٥
 ،٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢ املؤرخ ٦٠/١٩٦ و ٢٠٠٤ديسمرب 
ــد وإذ ت  ــن جديـ ــد مـ ــستدامة   ؤكـ ــة املـ ــشأن التنميـ ــسربغ بـ ــالن جوهانـ ــة  )١( إعـ وخطـ

ــ تنفيـــذال ، اللـــذين اعتمـــدمها مـــؤمتر القمـــة العـــاملي  )٢(القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة  ؤمترملـ
 / أيلـــول٤أغــسطس إىل  / آب٢٦جوهانـــسربغ، جنــوب أفريقيـــا، يف الفتــرة مـــن    يف املعقــود 
 ،٢٠٠٢سبتمرب 
رة ــــــل هيوغــو للفتــــــار عمــــــوإط )٣(إعــالن هيوغــو   أيــضاديــدؤكــد مــن ج وإذ ت 
ا  اعتمــدمهاللــذين، )٤(مواجهــة الكــوارثعلــى األمــم واتمعــات بنــاء قــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥

 ،املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
 ،)٥(٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام إىل  وإذ تشري 
الكامنـة، كمـا حـددها إطـار        اخلطر  اجة إىل مواصلة بلورة فهم لعوامل        باحل وإذ تسلم  

اتمعـات  تزيـد مـن شـدة تعـرض          الـيت    ،العوامل االجتماعية واالقتصادية  مبا فيها   عمل هيوغو،   
التــصدي علــى قــدرة الإىل بنــاء ومواصــلة تعزيــز ومعاجلــة تلــك العوامــل، ألخطــار الطبيعيــة، ول

 األخطـار مواجهـة  على الصمود يف    القدرة  زيادة  إىل   و ،توياتاملسمجيع   على    الكوارث ملخاطر
يف لكـوارث  الذي حتدثـه ا  باألثر السليب هنفسالوقت يف أيضا املقترنة بالكوارث، مع االعتراف  
 ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان النامية، وال سيماالنمو االقتصادي والتنمية املستدامة

__________ 
 / أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،               )١( 

، ١، الفـصل األول، القـرار   ) والتـصويب A.03.II.A.1منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع       ( ٢٠٠٢سبتمرب  
 .املرفق

 .، 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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تـصميم وتنفيـذ مجيـع مراحـل        لـدى   عاة املنظور اجلنساين     بضرورة مرا  وإذ تسلم أيضا   
 إدارة احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املناعة إزاءها،

 الــضعف زيــد مــن أوجــهي ، ممــاتعــاين التــدهور أن البيئـــة العامليــة ال تــزال وإذ تالحــظ 
 سيما يف البلدان النامية، الواالقتصادي واالجتماعي، 

البلـدان  سـيما   ، والاندبلـ  خمتلـف أوجـه وأشـكال تـأثر مجيـع ال        اعتبارهـا  يف   أخذوإذ ت  
ــأثرا  ــالزالزل، وموجــات    األســرع ت ــشديدة ك ــة ال ــار الطبيعي ــ، باألخط ــاالت سونامي، ت واالي

ــة   األرضــية،  ــة، والظــواهر اجلوي ــورات الربكاني ــشدة  والث حــاالت كموجــات احلــر، و البالغــة ال
 ،ا عاملياتأثرياللتني حتدثان النينيا / النينيويت وظاهر والفيضانات، والعواصف،،اجلفاف الشديد

البالغـة  الظـواهر اجلويـة   وحدة  األخرية يف تواتر ة إزاء الزيادقلقال عن بالغوإذ تعرب   
آثــار يترتــب عليهــا مــن  يف بعــض منــاطق العــامل، ومــاالــشدة والكــوارث الطبيعيــة املرتبطــة ــا 

 املناطـق، سيما فـي البلدان النامية الواقعة يف تلك الواقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة، 
ألخطـار اجليولوجيـة واملائيـة      ل املعاجلـة املنـسقة والفعالـة        وجوب االعتباريف  وإذ تأخذ    

 احلد من هذه األخطار والكوارث، واملناخية وما يرتبط ا من كوارث طبيعية
التــصدي علــى لبلــدان زيــادة قــدرة الواإلقليمــي  ضــرورة التعــاون الــدويل وإذ تالحــظ 

وااليــاالت  ،سوناميتــفيهــا الــزالزل وموجــات  ميــع األخطــار الطبيعيــة، مبــاجللآلثــار الــسلبية 
حـاالت  و،  مثـل موجـات احلـر     البالغـة الـشدة     والظـواهر اجلويـة     األرضية، والثـورات الربكانيـة،      

 دان الناميــة والكــوارث الطبيعيــة املتــصلة ــا، وخباصــة يف البلــ ، والفيــضانات،اجلفــاف الــشديد
 ،والبلدان املعرضة للكوارث

أن جيـــري، لـــدى وضـــع اخلطـــوط والـــربامج املتعلقـــة  أمهيـــة  وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا 
ــالظروف  ملخــاطرالتــصدي بالقطاعــات ويف حــاالت مــا بعــد الكــوارث،     الكــوارث املتــصلة ب

 بـالظواهر رتبطـة   االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتغرية وباستخدام األراضي، وأثر األخطـار امل         
  املناخ،وتقلب املناخ وتغرياملياه اجليولوجية والطقس و

ــا  - ١  ــيط علمـ ــذ     حتـ ــن تنفيـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــرار بتقريـ ــؤرخ ٦٠/١٩٦القـ  املـ
 ؛)٦(٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢

 التعــاون واملــساعدة التقنيــةأن يواصــل مــن خــالل  اتمــع الــدويل علــى حتــث - ٢ 
اآلثـار  ومنـها   من اآلثار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة،         وأساليب للحد   وغريمها استكشاف طرق    

__________ 
 )٦( A/61/229 و Corr.1. 
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، مبـا فيهـا أقـل    وخباصـة يف البلـدان الناميـة الـضعيفة     البالغـة الـشدة،     الناشئة عـن الظـواهر اجلويـة        
تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،            وذلك عـن طريـق      ،  البلدان منوا، ويف أفريقيا   

ــا ــا إطــار عمــل هيوغــ   مب ــة    : ٢٠١٥-٢٠٠٥و فيه ــى مواجه ــم واتمعــات عل ــدرة األم ــاء ق بن
ــشجع ، )٤(الكــوارث ــة   وت ــى  لحــد مــن الكــوارث لالترتيــب املؤســسي لالســتراتيجية الدولي عل

 مواصلة عمله ذا الشأن؛
 بأن كل دولة تقع عليها يف املقام األول مسؤولية حتقيق تنميتها املـستدامة              تقر - ٣ 

احلد من خماطر الكوارث، ألغراض منها محايـة شـعبها يف أراضـيها    واختاذ تدابري فعالة من أجل     
وهياكلها األساسـية وثرواـا الوطنيـة األخـرى مـن آثـار الكـوارث، ومـن ذلـك تنفيـذ ومتابعـة                   
إطار عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعاون والشراكات على الصعيد الدويل من أجـل دعـم هـذه                 

 اجلهود الوطنية؛
الــيت العمــل  ات وإطــار عمــل هيوغــو، وأولويــ )٣(هيوغــوأمهيــة إعــالن  تؤكــد - ٤ 

الدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة             يف االعتبار   ينبغي أن تأخذها    
وأن تنفـذها،  طر الكـوارث  اخمـ  باحلـد مـن   املتعلـق  جهـا  يفوغريها من اجلهات الفاعلة املعنية،     

واضـعة يف اعتبارهـا األمهيـة احلامسـة للتـرويج            الذاتيـة  حسب االقتضاء، وفقا لظروفهـا وقـدراا      
لثقافة االتقاء يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة، بوسـائل منـها تعبئـة مـوارد كافيـة للحـد مـن خمـاطر                      

ــة احلامســة ل الكــوارث، و ــا يف ذلــك التأهــب      األمهي ــى احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، مب لعمــل عل
الراميـة إىل تنفيـذ    على اجلهود   لكوارث الطبيعية   لآلثار الضارة   للكوارث على الصعيد احمللي، وا    

حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      لحد من الفقر بغيـة      الوطنية ل ستراتيجيات  الا اإلمنائية الوطنية و   ططاخل
 املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

ــشجع - ٥  ــوم، مــن خــالل    ت ــى أن تق ــا  احلكومــات عل ــة ومراكزبراجمه ــا الوطني ه
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن        ، املنـشأة يف إطـار       الكـوارث خمـاطر   ـد مـن    احلـ  لتنـسيـق    الوطنية

واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر الكــوارث، وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة 
أسـرع املنـاطق تـأثرا    املصلحة، بتعزيز بنـاء القـدرات يف    اجلهات صاحبة   وسائر  واهلالل األمحر،   

باختـاذ  ، وضـعفها  الـيت تزيـد مـن     والبيئيـة ينها من معاجلة العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية     لتمك
التــدابري الــيت متكنــها مــن التأهــب للكــوارث الطبيعيــة ومواجهتــها، مبــا فيهــا الكــوارث املرتبطــة  

وتـشجع اتمـع الـدويل علـى تـوفري مـساعدة فعالـة              البالغـة الـشدة،     بالزالزل والظـواهر اجلويـة      
 دان النامية يف هذا الصدد؛للبل

وخباصـة يف   على الصمود يف مواجهة األخطـار،       ،  ةبناء القدر من أجل    ،ؤكدت - ٦ 
أمهية معاجلـة عوامـل اخلطـر الكامنـة احملـددة يف      الضعيفة منها، وال سيما البلدان البلدان النامية،  
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 ألخطــاراب املرتبطــة املخــاطراحلــد مــن  عمليــة أمهيــة تــشجيع إدمــاج   وإطــار عمــل هيوغــو،   
 ؛ الكوارثطراخماجليولوجية واملائية املناخية يف برامج احلد من 

على أنه ينبغي إدراج عمليات تقييم املخاطر يف برامج احلد مـن خمـاطر         تشدد   - ٧ 
 جل احلد من التعرض لألخطار الطبيعية؛ من أالكوارث على الصعيدين الوطين واحمللي

أن لحـد مـن الكـوارث علـى         لة الدوليـة    الترتيب املؤسسي لالستراتيجي   تشجع - ٨ 
ــه، وال ســيما إطــار عمــل هيوغــو،       ــشطة  يواصــل، ضــمن نطــاق واليت ــسيق األن ــز تن ــيت تعزي ال

ــةالكــوارثخمــاطر تــشجيع احلــد مــن  تــستهدف  ، وإتاحــة املعلومــات لكيانــات األمــم    الطبيعي
 األخطـار الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك      خمـاطر    املتحدة ذات الصلة بشأن خيارات احلـد مـن        

 ؛البالغة الشدة الضعف املتصلة باألحوال اجلوية وأوجهالطبيعية الشديدة والكوارث 
 ومنظومـة   ،بـني احلكومـات   توثيـق التعـاون والتنـسيق يف مـا          أمهيـة    على   شددت - ٩ 

املنظمــات غــري احلكوميــة األخــرى، فــضال عــن واإلقليميــة الدوليــة  واملنظمــات ،األمــم املتحــدة
، حـسب   ن قبيل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر            م والشركاء اآلخرين 

البـدء فعـال   االقتضاء، مع مراعاة احلاجـة إلـى وضع استراتيجيات إلدارة الكوارث، مبا يف ذلك    
مـــع االســتفادة مــن مجيـــع املــوارد  تتــسم خبــصائص منــها التركيــز   نظــم إنــذار مبكــر يف إنــشاء 

 رض؛واخلربات املتاحة هلذا الغ
هـا   أنـه سـعيا للحـد مـن التعـرض جلميـع األخطـار الطبيعيـة، مبـا في               تؤكد أيضا  - ١٠ 

عــرى الظــواهر اجليولوجيــة واملائيــة املناخيــة ومــا يتــصل ــا مــن كــوارث طبيعيــة، ينبغــي تعزيــز 
التعــاون وتبـــادل املعلومــات بــشأن التأهـــب للكــوارث فيمــا بـــني األوســاط العلميـــة       ووتــرية  

  الكوارث، وذلك على مجيع املستويات؛واملتخصصني يف إدارة
تغري بــ املتعلقــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة      تــشجع - ١١ 
تغري بـ  املتعلقـة ، واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية           )٧(املناخ
الـيت  سـيما يف البلـدان الناميـة     الو على مواصـلة التـصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ،           )٨(املناخ

وذلك وفقا ألحكام االتفاقية، وتشجع أيضا الفريق احلكومي الدويل املعـين           تتسم بضعف بين،    
االجتماعيـة  علـى الـنظم     تغـري املنـاخ     الناشـئة عـن     بتغري املناخ على مواصلة تقييم اآلثـار الـضارة          

 ؛ان الناميةيف البلد حلد من الكوارث الطبيعية اواالقتصادية ونظم

__________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، الد جمموعة املعاهدات، املتحدةاألمم  )٧( 
 )٨( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ، املرفق٣-م أ/١املقرر ،. 
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مجيــع قلــة املناعــة إزاء ضــرورة العمــل علــى احلــد مــن املخــاطر وأوجــه تؤكــد  - ١٢ 
 األخطار الطبيعية، مبا يف ذلك األخطار اجليولوجية واملائية املناخية؛

ة والـستني   لثـ اث إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا ال             تطلب - ١٣ 
ر، وتقرر النظـر يف مـسألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا يف          عن تنفيذ هذا القرا   تقريرا  

مـن  “ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         ”تلك الدورة، يف إطار البند الفرعي املعنـون         
 .“التنمية املستدامة”البند املعنون 

 


