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        من جدول األعمال) ج (٥٣البند 

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة    
    

  *تقرير اللجنة الثانية    
  
  )أيرلندا (ماكويد س السيدة دني:قررةامل
  

 مقدمة  -أوال   
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    ٥٣أجرت اللجنـة الثانيـة مناقـشة موضـوعية بـشأن البنـد          - ١

A/64/420( .  واُتخــذ إجــراء بــشأن البنــد الفرعــي)املعقــودتني يف ٣٩ و ٣٢يف اجللــستني ) ج ،
لبنـد  ويرد وصف لنظر اللجنـة يف ا      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٤نوفمرب و   /تشرين الثاين  ٥

  ).39 و A/C.2/64/SR.32(الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة 
  

 A/C.2/64/L.52 و A/C.2/64/L.10النظر يف مشروعي القرارين   -ثانيا   
نــوفمرب، عــرض ممثــل الــسودان، باســم   / تــشرين الثــاين٥، املعقــودة يف ٣٢يف اجللــسة   - ٢

 والـصني، مـشروع قـرار بعنـوان         ٧٧الــ   الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعـضاء يف جمموعـة           
  :، ويف ما يلي نصه)A/C.2/64/L.10(“ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث”
  
  
  

 
  

 .Add.1-9 و A/64/420 أجزاء حتت الرموز ١٠يصدر تقرير اللجنة املتعلق هبذا البند يف   *  
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  ،إن اجلمعية العامة”  
 ١٩٨٩ديــــسمرب  / كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ ٤٤/٢٣٦ا  إىل قراراهتــــإذ تــــشـري”  

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

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

ــسمرب /كــانون األول ٢٣ ــسمرب / كــانون األول٢٢ؤرخ  املــ٥٩/٢٣١ و ٢٠٠٣دي    ٢٠٠٤دي
ــؤرخ ٦٠/١٩٥و  ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـ ــانون  ٢٠ املـ كـ

 ٦٣/٢١٦ و ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون ١٩ املــؤرخ ٦٢/١٩٢و  ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
ــؤرخ  ــانون األول١٩املــ ــسمرب / كــ ــاعي   ٢٠٠٨ديــ ــصادي واالجتمــ ــراري اجمللــــس االقتــ وقــ
، ٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩يوليــه /متــوز ٣٠ املــؤرخ ١٩٩٩/٦٣

بالتنفيـذ  املتعلـق   ٢٠٠٣يونيـه  /حزيران ٢٣ باء املؤرخ ٥٧/٢٧٠وإذ تأخذ يف اعتبارها قرارها     
واملنــسقني لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم   واملتابعــة املتكــاملني

  دي واالجتماعي،املتحدة يف امليدانني االقتصا
  ،٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية مل إىل أيضا وإذ تشري”  
بنــاء : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطــار عمــل هيوغــو للفتــرة  إعــالن هيوغــووإذ تعيــد تأكيــد”  

قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث والبيان املشترك الصادر عـن الـدورة االسـتثنائية        
احلــد مــن املخــاطر مــن أجــل مــستقبل أكثــر أمنــا، بــصيغته الــيت   : يط اهلنــدياملعنيــة بكارثــة احملــ

  اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،
 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمال السياسة العامة بـشأن            وإذ تعيد أيضا تأكيد   ”  

  مم املتحدة،تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األ
 إزاء عــدد ونطـاق الكــوارث الطبيعيـة وتفــاقم أثرهــا يف   وإذ تعـرب عــن بـالغ قلقهــا  ”  

أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية ممــا الــسنوات األخــرية، 
حتقيــق لمجتمعــات الــضعيفة يف مجيــع أحنــاء العــامل تعــوق  ل بالنــسبةوبيئيــة ســلبية طويلــة األمــد  

  اصة يف البلدان النامية،خبستدامة، و املتهاتنمي
إزاء التحــديات املتزايــدة الــيت تواجههــا الــدول عــن عميــق قلقهــا  أيــضاً وإذ تعــرب”  

األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة مـن جــراء اآلثـار اجملتمعـة للتحـديات العامليـة الراهنـة، مبــا يف           
  مة الغذاء،ذلك األزمة االقتصادية واملالية العاملية، وتغري املناخ، وأز
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الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن قلـة املنعـة يف              خمـاطر    على أن احلـد مـن        وإذ تشدد ”  
   مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،شاملمواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر 

ــة  وإذ تــسلم”   واحلــد مــن خمــاطر  والقــضاء علــى الفقــر   بالعالقــة الواضــحة بــني التنمي
وبـضرورة مواصـلة     الكـوارث    ستعادة القدرة على العمل بعـد     اوالكوارث والتصدي للكوارث    

  بذل اجلهود يف مجيع هذه اجملاالت،
 باحلاجة املاسة إىل مواصلة تطوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة              أيضا وإذ تسلم ”  

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

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

 أن  لحـد مـن خمـاطر الكـوارث       ل  املتخـذة  ه ميكن لبعض التـدابري    بأن كذلكتسلم  وإذ  ”  
وإذ تشدد علـى أمهيـة تعزيـز        التكيف مع تغري املناخ،      تدعم أيضا، يف سياق إطار عمل هيوغو،      

الكـــوارث الطبيعيـــة مـــن خـــالل بـــرامج احلـــد مـــن  مواجهـــة اجملتمعـــات علـــى األمـــم وقـــدرة 
  الكوارث، خماطر

 مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة       ج  نتائ أمهية املضي قدما يف تطبيق خطة تنفيذ         وإذ تؤكد ”  
  الكوارث، واألحكام ذات الصلة الواردة فيها بشأن قلة املنعة وتقييم املخاطر وإدارة املستدامة
االقتـصادية الـيت    وألنـشطة االجتماعيـة     ل باحلاجـة إىل مواصـلة بلـورة فهـم           وإذ تسلم ”  

إىل تلـك األنـشطة، و    تصدي ل وإىل ال تزيد من قلة منعة اجملتمعات يف مواجهة الكوارث الطبيعية          
  قدرة اجملتمعات على مواجهة خماطر الكوارث،ومواصلة تعزيز السلطة احمللية وبناء 

  ؛٥٤/٢١٩ يف توصية األمني العام املتعلقة بقرار اجلمعية العامة وقد نظرت”  
 بتقرير التقييم العـاملي بـشأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث الـصادر يف                 وإذ حتيط علماً  ”  
  ،٢٠٠٩مايو /يف أيار،  بالبحريناملنامة،

 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــذ االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد حتـــيط علمـــا  - ١”  
  الكوارث؛ من

أن االلتزامـات الـواردة يف إعـالن هيوغـو وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة                   بـ  تذكر  - ٢”  
ساعدة بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهـة الكـوارث تـشمل تقـدمي املـ              : ٢٠١٥-٢٠٠٥

الـدول املنكوبـة بـالكوارث الـيت متـر مبرحلـة         إىل  إىل البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعيـة و       
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 بأنـشطة   أجـل القيـام    مـن  املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي املـستدام،          شتعـا نانتقالية صوب اال  
  ؛التأهيلبعمليات القيام الكوارث ويف أعقاب  شتعاناحلد 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      
ج احلـد مـن املخـاطر يف تنفيـذ بـرامج التأهـب حلـاالت                هُـ و منهجي بإدماج نُ   وإىل القيام على حن   

ــا و   ــصدي هل ــايفالالطــوارئ والت ــها تع ــكبوصــف، من ــر     ذل ــى الفق ــضاء عل ــق الق  وســيلة لتحقي
 واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

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

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

مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات غـــري احلكوميـــة   ،اجملتمـــع املـــدينوكـــذلك ، األمحـــر واهلـــالل األمحـــر
إطـار عمـل     دعمتكثيف اجلهود من أجل     إىل  واملتطوعون، والقطاع اخلاص واألوساط العلمية      

وتؤكــد، يف هــذا الــصدد، أمهيــة مواصــلة مجيــع أصــحاب املــصلحة     وتنفيــذه ومتابعتــه،هيوغــو
  ة آلثار الكوارث الطبيعية؛تنسيق فيما يتعلق بالتصدي بفعاليالتعاون وال

ــم املتحــدة دمــج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو      هتيــب  - ٦”   ــة األم ــه مبنظوم  ومراعات
 ومـساعدة بالكامل يف استراتيجياهتا وبراجمهـا، مـستفيدة يف ذلـك مـن آليـات التنـسيق القائمـة،                   

 مـن  البلدان النامية عن طريق تلك اآلليات على أن تضع وتنفذ، حسب االقتضاء، تدابري للحـد     
اإلقليميــة املؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات ، وتــدعو خمــاطر الكــوارث علــى وجــه الــسرعة

  ؛إىل القيام بذلكالدولية و
ــضا هتيــب  - ٧”   ــدعم، يف الوقــت   واجلهــات املاحنــة  مبنظومــة األمــم املتحــدة  أي أن ت

 مـن خمـاطر     البلـدان املنكوبـة بـالكوارث مـن أجـل احلـد           تقودهـا   ، اجلهود الـيت     بإطراداملناسب و 
 املؤسـسات املاليـة الدوليـة       ، وتدعو  يف أعقاب الكوارث   تأهيل وال االنتعاش يتالكوارث يف عملي  

  ؛إىل القيام بذلكواملصارف اإلقليمية وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية 
تنميتــها املــستدامة حتقيــق  بــأن كــل دولــة مــسؤولة يف املقــام األول عــن تــسلم  - ٨”  

منــها محايــة النــاس يف إقليمهــا ألغــراض، ري فعالــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث وعــن اختــاذ تــداب
ومحاية اهلياكل األساسية وغريها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، مبا يـشمل تنفيـذ إطـار                
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لـــشراكات الدوليـــة لـــدعم تلـــك ، وتؤكـــد أمهيـــة التعـــاون الـــدويل وا ومتابعتـــهعمـــل هيوغـــو
  الوطنية؛ اجلهود

ــ تــسلم  - ٩”    بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير قــدرات    ضاأي
تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحـد مـن الكـوارث،               لوطنية وحملية   

 لزيـادة االسـتثمار مـن أجـل      بشكل ملموس من األموالاملزيدهتيب باجلهات املاحنة أن ترصد  و
  تعزيز الصمود يف مواجهة الكوارث؛

 بأمهية التنسيق بني التكيـف مـع تغـري املنـاخ وتـدابري احلـد مـن             تسلم كذلك   - ١٠”  
خمــاطر الكــوارث، وتــدعو احلكومــات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل إدمــاج هــذه االعتبــارات  

 يف خطط وبرامج، منها اخلطط اإلمنائية وبرامج القـضاء علـى الفقـر، ويف بـرامج                 إدماجا شامال 
 الـيت   الدويل إىل دعم اجلهـود اجلاريـة  ف يف أقل البلدان منوا، وتدعو اجملتمع    العمل الوطنية للتكي  

  الصدد؛ تبذهلا البلدان النامية يف هذا
 الدول األعـضاء علـى مواصـلة وضـع وحتـديث وتعزيـز تـدابري التأهـب                  ثحت  - ١١”  

يق للكوارث واحلد من أخطارها على مجيع املـستويات، مـع مراعـاة ظروفهـا وقـدراهتا وبالتنـس                 
 األمـم املتحـدة     كيانـات ضاء، وتشجع اجملتمـع الـدويل و      مع اجلهات الفاعلة املعنية، حسب االقت     

  املعنية على إيالء املزيد من األولوية لدعم اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا الصدد؛
املبــادرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــيت أعــدت للحــد مــن خمــاطر ب ترحــب  - ١٢”  

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

ــا  ــودة وتبادهل ــدعو األدوات املوج ــذهلا الــدول      ، وت ــيت تب ــود ال ــم اجله اللجــان اإلقليميــة إىل دع
  األعضاء يف هذا الصدد؛

اإلنعـاش أن يواصـل دعـم تنفيـذ         املرفق العاملي للحـد مـن الكـوارث و        بيب  هت  - ١٣”  
  إطار عمل هيوغو؛

 أمانة االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث علـى مواصـلة وضـع               تشجع  - ١٤”  
أساليب حمسنة إلجراء تقييمات للتنبؤ باملخاطر املتعـددة، مبـا يف ذلـك بـشأن اقتـصاد احلـد مـن                      

ــل   ــع     خمــاطر الكــوارث وحتلي ــد إجــراءات احلــد مــن املخــاطر املتخــذة علــى مجي تكــاليف وفوائ
  املستويات من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية؛
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ــب  - ١٥”   ــى       هتي ــستويات، وخباصــة عل ــع امل ــى مجي ــدعم، عل ــدويل أن ي ــاجملتمع ال  ب
م  اإلسـها  بإمكاهنـا مستوى اجملتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات اليت          

  ؛األخطاربانتظام يف بناء القدرة على مواجهة 
 التزامهــا بالتنفيــذ الفعــال إلطــار عمــل  تعزيــز الــدول األعــضاء علــى تــشجع  - ١٦”  
 مــشاركتها يف نظــام االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك املنتــديات الوطنيــة واإلقليميــة،   بتقويــةهيوغــو 

دة، وكـذلك املنتـدى العـاملي للحـد         واملنتديات التقنية املواضيعية، وعملية استعراض منتصف امل      
  ؛من أخطار الكوارث

 الـدورة الثانيـة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن             بانعقـاد حتيط علماً مـع التقـدير         - ١٧”  
إىل  ١٦ يف جنيف يف الفترة مـن        ‘والضعفالكوارث والفقر   ’أخطار الكوارث بشأن موضوع     

دول األعــضاء واألطــراف ، بوصــف هــذه الــدورة منتــدى هامــاً للــ ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٩
املعنيــة األخــرى لتقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو، وتعزيــز الــوعي باحلــد مــن    

  ؛أخطار الكوارث، وتبادل اخلربات والتعلم من املمارسات اجليدة
ــسلم  - ١٨”   ــساين   ت ــاج منظــور جن ــة إدم ــرأة يف  ومتكــني  بأمهي ــصميموإشــراك امل  ت

، خــاطركــذلك يف اســتراتيجيات وبــرامج احلــد مــن املالكــوارث، ووتنفيــذ مجيــع مراحــل إدارة 
ــة االســتراتيجية علــى مواصــلة     مراعــاة املنظــور اجلنــساين  النــهوض بتعمــيم تعزيــزوتــشجع أمان

  ؛ومتكني املرأة
 للبلـدان الـيت قـدمت دعمـا ماليـا ألنـشطة االسـتراتيجية               تعرب عن تقديرها    - ١٩”  

  الكوارث؛ ة االستئماين للحد منعن طريق التربع لصندوق األمم املتحد
تقـدمي تربعـات ماليـة كافيـة للـصندوق          مواصـلة    اجملتمع الـدويل علـى       تشجع  - ٢٠”  

، وتـشجع الـدول   االستئماين سعيا إىل ضمان الدعم الكايف ألنـشطة متابعـة إطـار عمـل هيوغـو      
  ؛عامال يف أبكر وقت ممكن منمتعددة على سنوات األعضاء على تقدمي تربعات غري خمصصة 

 احلكومات واملنظمـات املتعـددة األطـراف واملنظمـات الدوليـة            تشجع أيضاً   - ٢١”  
واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين على االسـتثمار            

  بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛
تتبعه ذلـــك مـــن تزايـــد سيـــة احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث ومـــا  أمهيـــتؤكـــد  - ٢٢”  

، وتكــرر طلبــها إىل األمــني العــام أن يستكــشف مجيــع الــسبل   أمانــة االســتراتيجيةمــسؤوليات 
  املتعلقة بتأمني متويل إضايف لضمان توافر موارد مالية ثابتة وميكن التنبؤ هبا لتشغيل األمانة؛
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ــ  - ٢٣”   ــدول األعــضاء   شجعت ــذار املبكــر يف اســتراتيجياهتا  علــى دمــج نظــ ال م اإلن
وخططها الوطنية للحد من أخطار الكوارث، وتشجع على إنـشاء نظـام دويل لإلنـذار املبكـر،               

  وحتث اجلهات املاحنة على توفري املوارد الالزمة لتحقيق تلك الغاية؛
حتــسني فهــم وإدراك أســباب الكــوارث،  التــشجيع علــى  احلاجــة إىل تؤكــد  - ٢٤”  

 منـها نقـل وتبـادل       ،أمـور مجلـة   اجة إىل بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا من خـالل           وكذلك احل 
ــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث و      ــة وب تيــسري اخلــربات واملعــارف التقني

 هـا  مبـا في ،احلصول علـى البيانـات واملعلومـات ذات الـصلة وتعزيـز الترتيبـات املؤسـسية       إمكانية  
  األهلية؛نظمات امل

ــشدد  - ٢٥”   ــا بعــد      ت ــة م ــه مبرحل ــدويل اهتمام  علــى ضــرورة أن يواصــل اجملتمــع ال
ــات     ــدعم عملي ــة يف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــلاإلغاث ــن املخــاطر يف    التأهي ــتعمري واحلــد م  وال

حتقيـق  األجلني املتوسـط والطويـل، وتؤكـد أمهيـة تنفيـذ الـربامج املتـصلة بالقـضاء علـى الفقـر و                     
ية احلد من خمـاطر الكـوارث يف أكثـر املنـاطق عرضـة هلـا، وخباصـة        التنمية املستدامة وإدارة عمل   

  يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛
 مـن املخـاطر وأوجـه قلـة         حلـد للعمـل علـى ا     ضرورة اتباع هنج شـامل       تؤكد  - ٢٦”  

واألخطــار املتــصلة   اجليولوجيــة األخطــارالطبيعيــة، مبــا يف ذلــك   الكــوارث يــع املنعــة إزاء مج
  ؛الرطوبة اجلويةب

 باملبادرة العاملية لالستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث لتـأمني       حتيط علما   - ٢٧”  
سالمة املدارس واملستـشفيات، وخـصوصاً مـن خـالل االسـتثمار يف اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة                   

للقيـام،  ، و ٢٠١١إلجراء تقييمات وطنية لسالمة املرافق التعليمية والصحية القائمة حبلول عام           
حـــسب االقتـــضاء، بوضـــع وتنفيـــذ خطـــط عمـــل ملموســـة لتعزيـــز الـــسالمة يف املـــدارس          

، وتشجع الدول األعضاء على تقدمي تقارير هبذا الـشأن علـى            ٢٠١٥واملستشفيات حبلول عام    
  ؛ أساس طوعي

أكتوبر موعدا لالحتفال باليوم الـدويل      / تشرين األول  ١٣ أن تعلن يوم     تقرر  - ٢٨”  
  ث؛ رللحد من الكوا

ــا اخل     تطلــب  - ٢٩”   ــة يف دورهت ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــام أن يق ــسإىل األمــني الع ة ام
  “.‘التنمية املستدامة’والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون 
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ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / كــانون األول٤ املعقــودة يف ،٣٩ويف اجللــسة   - ٣
ه تـ ، قدم )A/C.2/64/L.52(“ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         ”بعنوان  مشروع قرار   

بنـاء علـى مـشاورات غـري رمسيـة بـشأن مـشروع القـرار                ) أيرلنـدا ( ماكويد   سمقررة اللجنة دني  
A/C.2/64/L.10 . 

اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة         بـشأن    ا أمني اللجنة بيان   تاليف اجللسة ذاهتا أيضا،     و  - ٤
  . A/C.2/64/L.52شروع القرار معلى 
ــسة   - ٥ ــضا ٣٩ويف اجللـ ــدتأيـ ــة، اعتمـ ــرار   اللجنـ ــشروع القـ ــر ( A/C.2/64/L.52 مـ انظـ

  .)٧ الفقرة
القــرار ، ســحب مقــدمو مــشروع  A/C.2/64/L.52ويف ضــوء اعتمــاد مــشروع القــرار    - ٦

A/C.2/64/L.10مشروع قرارهم .  
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  توصية اللجنة الثانية  - ثالثا  
  :مشروع القرار التايلباعتماد لثانية اجلمعية العامة توصي اللجنة ا  - ٧
  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    
  

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

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

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

ــسمرب /كــانون األول ٢٣ ــسمرب /ل كــانون األو٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣١ و ٢٠٠٣دي    ٢٠٠٤دي
ــؤرخ ٦٠/١٩٥و  ــانون األول٢٢ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـ ــانون  ٢٠ املـ كـ

 ٦٣/٢١٦ و ٢٠٠٧ديــسمرب / األولكــانون ١٩ املــؤرخ ٦٢/١٩٢و  ٢٠٠٦ديــسمرب /األول
ــؤرخ  ــانون األول١٩املــ ــسمرب / كــ ــاعي   ٢٠٠٨ديــ ــصادي واالجتمــ ــراري اجمللــــس االقتــ وقــ
، ٢٠٠١يوليــه / متــوز٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٥ و ١٩٩٩يوليــه /متــوز ٣٠ املــؤرخ ١٩٩٩/٦٣

بالتنفيـذ  املتعلـق    ٢٠٠٣يونيـه   /حزيران ٢٣ باء املؤرخ    ٥٧/٢٧٠ قرارها   رعتبااالوإذ تأخذ يف    
واملنــسقني لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم   واملتابعــة املتكــاملني

  املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،
  ،)١(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية مل إىل أيضا إذ تشريو  
بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة     )٢( إعـالن هيوغـو  وإذ تعيد تأكيـد     

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

  بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،

_________________ 
  .٦٠/١انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ، ١، القرار األولالفصل.  
  .٢املرجع نفسه، القرار   )٣(  
  )٤(  A/CONF.206/6 و Corr.1،املرفق الثاين .  
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 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيـه يف جمـال الـسياسة العامـة بـشأن             وإذ تعيد أيضا تأكيد     
  دة،تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتح

 وتفــاقم أثرهــا يف هــا إزاء عــدد الكــوارث الطبيعيــة ونطاقوإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  
أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية ممــا الــسنوات األخــرية، 

حتقيــق لمجتمعــات الــضعيفة يف مجيــع أحنــاء العــامل تعــوق  ل بالنــسبةطويلــة األمــد ســلبية وبيئيــة 
  اصة يف البلدان النامية،خب، و املستدامةتهاتنمي

ــرب   ــضاً وإذ تع ــالغعــن  أي ــا ب ــصعوباتإزاء  قلقه ــدول    ال ــا ال ــيت تواجهه ــدة ال  املتزاي
 والتأهـب هلـا، وذلـك    التصدي للكوارث   يف جمال القدرة على     األعضاء ومنظومة األمم املتحدة     

قتصادية واملالية العامليـة    من جراء اآلثار اجملتمعة للتحديات العاملية الراهنة، مبا يف ذلك األزمة اال           
  وتغري املناخ وأزمة الغذاء،

الكوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن قلـة املنعـة يف مواجهـة                 خماطر  أن احلد من    تؤكد  وإذ    
   مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،شاملالكوارث الطبيعية، عنصر 

واحلــد مــن لفقــر املــستدامة والقــضاء علــى ا بالعالقــة الواضــحة بــني التنميــة وإذ تــسلم  
وبـضرورة  واستعادة القـدرة علـى العمـل بعـد الكـوارث،       خماطر الكوارث والتصدي للكوارث     

  مواصلة بذل اجلهود يف مجيع هذه اجملاالت،
 احلاليـة  باحلاجـة املاسـة إىل مواصـلة تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة        أيـضا  وإذ تـسلم   

علـى حاجـة   تؤكـد  لكـوارث الطبيعيـة، وإذ     واالنتفاع هبا من أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة ا             
املتطـورة والـسليمة بيئيـا والفعالـة مـن          املالئمة و البلدان النامية إىل احلصول على التكنولوجيات       

ــسهلة االســتخدام     ــة وال ــث التكلف ــن أجــل التوصــل إىل   حي ــاطر    م ــن خم ــول أمشــل للحــد م حل
  خاطر الكوارث،التصدي ملعلى الكوارث وتعزيز فعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان 

لحـد  يف سياق إطار عمل هيوغـو ل  ه ميكن لبعض التدابري املتخذةبأن كذلكتسلم  وإذ    
وإذ تـشدد علـى أمهيـة تعزيـز قـدرة       أن تدعم أيضا التكيف مع تغري املناخ، من خماطر الكوارث 

  الكوارث، الكوارث الطبيعية من خالل برامج احلد من خماطرمواجهة اجملتمعات على األمم و
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 مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة       نتـائج    أمهية املضي قدما يف تطبيـق خطـة تنفيـذ            وإذ تؤكد   
ــاطر     )٥(املــــستدامة ــة وتقيــــيم املخــ ــا بــــشأن قلــــة املنعــ ــام ذات الــــصلة الــــواردة فيهــ واألحكــ

  الكوارث، وإدارة
االقتــصادية الــيت وألنــشطة االجتماعيــة ل باحلاجــة إىل مواصــلة بلــورة فهــم  وإذ تــسلم  

 قـدرات   بنـاء إىل  تلـك األنـشطة، و    والتـصدي ل   الكوارث الطبيعية    إزاءاجملتمعات  منعة  تفاقم قلة   
 ومواصــلة حتــسني تلــك الكــوارث تعزيــز منعتــها إزاء علــىاحملليــة  اتاجملتمعــالــسلطات احملليــة و

  ،القدرات
  ؛)٦(٥٤/٢١٩ يف توصية األمني العام املتعلقة بقرار اجلمعية العامة وقد نظرت  
 الكـوارث   خمـاطر بتقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن              مـع التقـدير    وإذ حتيط علماً    

  ،)٧(٢٠٠٩مايو /يف أيار الصادر يف املنامة
التركيز على اإلنذار املبكـر  : ٢٠٠٩ لعام   تقرير عن الكوارث يف العامل    الإىل  وإذ تشري     

  ،)٨(هبا والتحرك بسرعة ملواجهتها
ذ االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد  بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن تنفيـــحتـــيط علمـــا  - ١  

  ؛)٩(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

نكوبة بالكوارث الـيت متـر      الدول امل إىل  املساعدة إىل البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية و       
ــة   ــة انتقالي ــق مبرحل ــان االحنــو حتقي ــصادي املــستدام،   شتع ــادي واالجتمــاعي واالقت أجــل  مــن امل

ــن املخــاطر يف    االضــطالع ــشطة احلــد م ــة  بأن ــاناالمرحل ــاب  شتع ــرض الكــوارثيف أعق  ولغ
  ؛عمليات التأهيل

_________________ 
ــا،         )٥(   ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
  .، املرفق٢القرار 

  .A/63/351انظر   )٦(  
األمـم   ( املخاطر والفقر يف ظل مناخ مـتغري :٢٠٠٩ لعام تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث        )٧(  

  ).٢٠٠٩املتحدة، 
 World Disasters Report 2009: Focus on early، االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر         )٨(  

warning, early action ،) ،٢٠٠٩جنيف(.  
  )٩(  A/64/280.  
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 إىل زيـادة     بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو، وتؤكـد احلاجـة             ترحب  - ٣  
 يف سياسـات التنميـة املـستدامة وختطيطهـا           بشكل أكثـر فعاليـة     حلد من خماطر الكوارث   اإدماج  

عد اإلقليمــي واملرافــق علــى كــل مــن الــُصوبرجمتــها؛ وإىل تطــوير وتعزيــز املؤســسات واآلليــات 
؛ وإىل القيـام علـى حنـو منـهجي          األخطـار  من أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة             والوطين واحمللي 

التعـايف  ج احلد من املخاطر يف تنفيذ برامج التأهب حلاالت الطوارئ والتـصدي هلـا و      ُهاج نُ رإدب
وســيلة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق ك  ويف اخلطــط اإلمنائيــة الطويلــة األجــل، وذلــكمنــها

 عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

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

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

مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري احلكوميــة واملتطوعــون،   ،اجملتمــع املــدينور، األمحــر واهلــالل األمحــ
 إطــار عمــل هيوغــو دعــمتكثيــف اجلهــود مــن أجــل إىل والقطــاع اخلــاص واألوســاط العلميــة، 

ــه،  ــذه ومتابعت ــع        وتنفي ــى مجي ــصلحة عل ــة مواصــلة أصــحاب امل ــصدد، أمهي ــذا ال وتؤكــد، يف ه
  لتصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛املستويات التعاون والتنسيق فيما يتعلق با

 ومراعاتــهج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو  ادمــإ مبنظومــة األمــم املتحــدة  هتيــب  - ٦  
 ومـساعدة  يف ذلك من آليات التنسيق القائمة،         يف استراتيجياهتا وبراجمها، مستفيدةً    مراعاة تامة 

الــسرعة، حــسب علــى وجــه  البلــدان الناميــة عــن طريــق تلــك اآلليــات علــى أن تــضع وتنفــذ   
املؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات  ، وتــدعو االقتــضاء، تــدابري للحــد مــن خمــاطر الكــوارث 

  ؛إىل القيام بذلكالدولية اإلقليمية و
، بــاطرادأن تـدعم، يف الوقـت املناسـب و    مبنظومـة األمـم املتحـدة    أيـضا  هتيـب   - ٧  

 يتد مـن خمـاطر الكـوارث يف عملـي    البلدان املنكوبة بالكوارث من أجـل احلـ      تقودها  اجلهود اليت   
 املؤسسات املالية الدوليـة واملـصارف اإلقليميـة         ، وتدعو  يف أعقاب الكوارث   تأهيل وال االنتعاش

  ؛إىل القيام بذلكوغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية 
تنميتــها املــستدامة حتقيــق  بــأن كــل دولــة مــسؤولة يف املقــام األول عــن تــسلم  - ٨  

منــها محايــة النــاس يف إقليمهــا  ألغــراض ري فعالــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث  وعــن اختــاذ تــداب
تنفيـذ  يف ذلـك  ومحاية اهلياكل األساسـية وغريهـا مـن الثـروات الوطنيـة مـن أثـر الكـوارث، مبـا           

، وتؤكــد أمهيــة التعــاون الــدويل والــشراكات الدوليــة لــدعم تلــك  ومتابعتــهإطــار عمــل هيوغــو
  الوطنية؛ اجلهود
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ــ تــسلم  - ٩    بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير قــدرات    ضاأي
تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحـد مـن الكـوارث،               لوطنية وحملية   

  ؛وتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور هذه القدرات بعد على القيام بذلك
ناخ والتـدابري ذات الـصلة    بأمهية التنسيق بني التكيف مع تغري امل     تسلم كذلك   - ١٠  

للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، وتــدعو احلكومــات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل إدمــاج هــذه     
االعتبارات إدماجا شامال يف خطط وبرامج، منها اخلطط اإلمنائية وبرامج القـضاء علـى الفقـر،             

دويل إىل دعـم اجلهـود      ويف برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منوا، وتدعو اجملتمـع الـ             
  الصدد؛ اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا

 احلـد مـن    الـدول األعـضاء علـى مواصـلة وضـع وحتـديث وتعزيـز تـدابري             ثحت  - ١١  
،  وفقـا إلطـار عمـل هيوغـو        مجيـع املـستويات   ، علـى     التأهب خماطر الكوارث مبا يف ذلك تدابري     

ع اجلهات الفاعلـة املعنيـة، حـسب االقتـضاء، وتـشجع            مع مراعاة ظروفها وقدراهتا وبالتنسيق م     
 األمــم املتحــدة املعنيــة علــى إيــالء املزيــد مــن األولويــة لــدعم اجلهــود  كيانــاتاجملتمــع الــدويل و
  املبذولة يف هذا الصدد؛الوطنية واحمللية 

ــة ودون اإلقليميــة الــيت أعــدت للحــد مــن خمــاطر    ب ترحــب  - ١٢   املبــادرات اإلقليمي
ر تأكيد احلاجة إىل مواصلة إعداد مبـادرات إقليميـة وتطـوير قـدرات اآلليـات                الكوارث، وتكر 

، وتــشجع علــى اســتخدام مجيــع وجــدت، حيثمــا  وتعزيزهــاحلــد مــن املخــاطرعلــى ااإلقليميــة 
  ضــمن نطــاق والياهتــااإلقليميــةاألمــم املتحــدة جلــان ، وتطلــب إىل األدوات املوجــودة وتبادهلــا

، وذلـك بتنـسيق وثيـق مـع الكيانـات            األعـضاء يف هـذا الـصدد       دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول        
  ؛املنفذة يف منظومة األمم املتحدة

نظـام  تابعـة ل  شراكة  وهو  اإلنعاش،  املرفق العاملي للحد من الكوارث و     تشجع    - ١٣  
  االستراتيجية الذي يديره البنك الدويل، على أن يواصل دعم تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

علـى مواصـلة وضـع    للحـد مـن الكـوارث     سـتراتيجية الدوليـة      أمانـة اال   تشجع  - ١٤  
وتطوير وحتسني أساليب إجراء تقييمـات للتنبـؤ باملخـاطر املتعـددة، مبـا يف ذلـك بـشأن اقتـصاد          

جـراءات احلـد    إلاالجتماعيـة واالقتـصادية  واملنـافع  تكـاليف  الاحلد من خماطر الكـوارث وحتليـل      
  ؛تخذة على مجيع املستوياتمن املخاطر امل

 باجملتمع الدويل أن يدعم، على مجيع املستويات، وخباصة علـى مـستوى             هتيب  - ١٥  
 اإلسـهام بانتظـام     بإمكاهنـا اجملتمعات احمللية، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات الـيت          

  ؛األخطاريف بناء القدرة على مواجهة 
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ــدول األعــضاء علــى  تــشجع  - ١٦   ــز ال ــذ الفعــال تعزي  إلطــار عمــل   التزامهــا بالتنفي
 مــشاركتها يف نظــام االســتراتيجية، مبــا يف ذلــك املنتــديات الوطنيــة واإلقليميــة،   بتقويــةهيوغــو 

واملنتديات التقنية املواضيعية، وعملية استعراض منتصف املدة، وكـذلك املنتـدى العـاملي للحـد               
  ؛من أخطار الكوارث

ــدير    - ١٧   ــع التق ــشري م ــاملي    إىل ت ــدى الع ــة للمنت ــدورة الثاني ــار   ال ــن أخط  للحــد م
يف جنيــف يف الفتــرة مــن  املنعقــدة “ الكــوارث والفقــر والــضعف ”الكــوارث بــشأن موضــوع  

منتـدى هامـاً للـدول األعـضاء واألطـراف املعنيـة            ها  ، بوصـف  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩إىل   ١٦
األخــرى لتقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو، وتعزيــز الــوعي باحلــد مــن أخطــار 

  ؛ وتبادل اخلربات والتعلم من املمارسات اجليدةالكوارث،
 وتنفيـذ   تـصميم يف  ومتكني وإشـراك املـرأة       بأمهية إدماج منظور جنساين      تسلم  - ١٨  

، وتـشجع   خـاطر كـذلك يف اسـتراتيجيات وبـرامج احلـد مـن امل           مجيع مراحل إدارة الكوارث، و    
  ؛ ومتكني املرأةنظور اجلنساينمراعاة املأمانة االستراتيجية على مواصلة تعزيز النهوض بتعميم 

 للبلــدان الــيت قــدمت دعمــا ماليــا ألنــشطة االســتراتيجية تعــرب عــن تقــديرها  - ١٩  
  الكوارث؛ عن طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد منالدولية 
تقــدمي تربعــات ماليــة كافيــة للــصندوق مواصــلة  اجملتمــع الــدويل علــى تــشجع  - ٢٠  

، وتـشجع الـدول   ا إىل ضمان الدعم الكايف ألنـشطة متابعـة إطـار عمـل هيوغـو     االستئماين سعي 
  ؛العام يف أبكر وقت ممكن مناألعضاء على تقدمي تربعات غري خمصصة على سنوات متعددة 

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

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

ع الـسبل املتعلقـة     الطلب إىل األمـني العـام أن يستكـشف مجيـ          تأكيد  ، وتكرر   أمانة االستراتيجية 
  بتأمني متويل إضايف لضمان توافر موارد مالية ثابتة وميكن التنبؤ هبا لتشغيل األمانة؛

 هـذه  جادمـ إعلـى  الـدول األعـضاء     وتـشجع  نظم اإلنذار املبكر  بأمهية  تعترف    - ٢٣  
مجيـع أصـحاب     الكـوارث وتـشجع      خمـاطر يف استراتيجياهتا وخططها الوطنيـة للحـد مـن          النظم  

على تبادل املمارسات اجليدة بشأن اإلنذار املبكر باسـتخدام آليـات تبـادل املعلومـات               املصلحة  
  ؛يف إطار نظام االستراتيجية
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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            

ــرامج التثقيــف والتــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث و    اخلــرب ــة وب تيــسري ات واملعــارف التقني
 وتـشجيع   احلصول على البيانـات واملعلومـات ذات الـصلة وتعزيـز الترتيبـات املؤسـسية              إمكانية  

ــة واختاذهــا زمــام املبــادرة       ُنُهــج جمتمعيــة إلدارة خمــاطر   مــن خــالل  مــشاركة اجملتمعــات احمللي
  الكوارث؛
مرحلـة مـا بعـد    حـىت   على ضـرورة أن يواصـل اجملتمـع الـدويل اهتمامـه        ددتش  - ٢٥  

ــات     ــدعم عملي ــة يف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــلاإلغاث ــن املخــاطر يف    التأهي ــتعمري واحلــد م  وال
ــذ   ــة تنفي ــل، وتؤكــد أمهي ــرامجاألجلــني املتوســط والطوي ــة األجــل ذات صــلة    وتكييــف ب طويل

مة وإدارة عمليـة احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف أكثـر               التنمية املستدا حتقيق  بالقضاء على الفقر و   
  املناطق عرضة هلا، وخباصة يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛

الطبيعيــة، الكــوارث يــع  مــن خمــاطر مجحلــدااحلاجــة إىل معاجلــة مــسألة  تؤكــد  - ٢٦  
طن الـضعف إزاءهـا،     ، ومـوا  واألخطار املتصلة بالرطوبة اجلوية    اجليولوجية   األخطاريف ذلك    مبا

  ؛معاجلة شاملة
ــا   - ٢٧   ــيط علمــ ــتراتيجية   حتــ ــة لالســ ــادرة العامليــ ــدارس   ل باملبــ ــالمة املــ ــأمني ســ تــ

واملستشفيات، وخصوصاً من خالل االسـتثمار يف اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة إلجـراء تقييمـات         
 ، وللقيـــام، حـــسب٢٠١١وطنيـــة لـــسالمة املرافـــق التعليميـــة والـــصحية القائمـــة حبلـــول عـــام 

االقتضاء، بوضع وتنفيذ خطط عمل ملموسة لتعزيز السالمة يف املـدارس واملستـشفيات حبلـول       
  ؛ ، وتشجع الدول األعضاء على تقدمي تقارير هبذا الشأن على أساس طوعي٢٠١٥عام 

لالحتفـال بـاليوم الـدويل      موعـدا   أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ أن تعلن يوم     تقرر  - ٢٨  
  ؛ )١٠(ثللحد من الكوار

ة امـــسإىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا اخل  تطلـــب  - ٢٩  
  .“التنمية املستدامة”والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون 

  

_________________ 
ــرار ٢، الفقـــرة ٤٤/٢٣٦القـــرار   )١٠(   ــرا٥، الفقـــرة ٥٤/٢١٩؛ والقـ ــرار ٢٣الفقـــرة ، ٥٦/١٩٥ ر؛ والقـ ؛ والقـ
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