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            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/440/Add.3( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  - ٦٦/١٩٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  وإىل٢٠٠٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املــؤرخ  ٥٧/٥٤٧إىل مقررهـــا إذ تــشري    

 ألــــف املــــؤرخ ٤٩/٢٢  و١٩٨٩رب ديــــسم/ كــــانون األول٢٢ املــــؤرخ ٤٤/٢٣٦قراراــــا 

 ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ بــاء املــؤرخ ٤٩/٢٢  و١٩٩٤ديــسمرب /كــانون األول ٢

ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

 ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٥٦/١٩٥  و١٩٩٩ديــسمرب /األول

ــسمرب /ول كــانون األ٢٠املــؤرخ  ــؤرخني ٥٨/٢١٥  و٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢دي كــانون  ٢٣ امل

ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخني ٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و٢٠٠٣ديـــــسمرب /األول

 ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املـؤرخني  ٦٠/١٩٦  و٦٠/١٩٥  و٢٠٠٤

ــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخني ٦١/٢٠٠ و ــؤرخ ٦٢/١٩٢  و٢٠٠٦دي كــانون  ١٩ امل

ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخني ٦٣/٢١٧  و٦٣/٢١٦  و٢٠٠٧ديـــــسمرب /األول

ــؤرخ ٦٤/٢٠٠  و٢٠٠٨ ــانون األول٢١ امل ــسمرب / ك ــؤرخ٦٥/١٥٧  و٢٠٠٩دي  ٢٠  امل

 ١٩٩٩/٦٣، وإىل قـــراري الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي ٢٠١٠ديـــسمرب /كـــانون األول

، وإذ تأخـذ بعـني   ٢٠٠١يوليـه  /متوز ٢٦ املؤرخ ٢٠٠١/٣٥  و ١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠املؤرخ  

ــار قرارهــا   ــاء املــؤرخ  ٥٧/٢٧٠االعتب ــران ٢٣ ب ــه /حزي ــذ واملتابعــة  ٢٠٠٣يوني ــق بالتنفي  املتعل

املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف         

  امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

  ألمم املتحدة املقبل للتنمية املستدامة، بأمهية مؤمتر اوإذ تسلم  
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 ٦٤/٢٠٠ن ـــــــبتقريـــــر األمـــــني العـــــام عـــــن تنفيـــــذ القراريحتـــــيط علمـــــا   - ١  

  ؛)١(٦٥/١٥٧ و

العملية التحضريية اجلارية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة، املقـرر            ب تنوه  - ٢  

  ؛٢٠١٢يونيه /يران حز٢٢ إىل ٢٠عقده يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة من 

 ،الكـوارث   أمهية مواصلة النظر املوضـوعي يف مـسألة احلـد مـن أخطـار              تؤكد  - ٣  

 علـى أن تأخـذ يف االعتبـار الـدور املهـم      املعنيـة وتشجع الدول األعضاء وهيئات األمم املتحـدة       

   وذلك من أجل مجلة أمور منها حتقيق التنمية املستدامة؛،الكوارثأخطار ألنشطة احلد من 

 أن املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث قد أقـر، يف دورتـه الثالثـة              تدرك  - ٤  

ي ــ، بأنه ميثل املنتـدى الرئيـس   ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إىل   ٨ي الفترة من    ـــف ف ــي جني ــ ف املعقودة

 للحـد مـن أخطـار        وتنميـة الـشراكات     املـشــورة االسـتراتيجية    قـــي لتنـسي  ـــ د العامل ــعلى الـصعي  

  ؛الكوارث

بنتـائج اسـتعراض منتـصف املـدة إلطـار عمـل هيوغـو              حتيط علما مع التقدير       - ٥  

ــرة  ــة الكــوارث     : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفت ــى مواجه ــات عل ــم واتمع ــدرة األم ــاء ق ــب )٢(بن ، وي

 املتخصـصة أن تعجـل، يف إطـار    وكـاالت البالدول األعضاء وصناديق األمم املتحدة وبراجمهـا و    

الدولية للحـد مـن الكـوارث     وتطلب إىل أمانة االستراتيجية ،ا، بتنفيذ إطار عمل هيوغو  واليا

  ؛٢٠١٥بعد عام   ماأن تيسر وضع إطار عمل للحد من أخطار الكوارث لفترة

بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام لتعزيـز أمانـة             مـع التقـدير     أيـضا   حتيط علما     - ٦  

 األمـني العـام املـساعد لـشؤون احلـد مـن أخطـار         منـصب  متديـد فتـرة  بطرق منها االستراتيجية،  

  ؛٢٠١٥املمثل اخلاص لألمني العام لتنفيذ إطار عمل هيوغو حىت عام الكوارث و

ــدول األعــضاء   تطلــب  - ٧    بأســلوب  إىل األمــني العــام أن ينظــر، بالتــشاور مــع ال

مانـة االسـتراتيجية    يف اختاذ تدابري أخـرى لكفالـة أن تـتمكن أ   يتسم باالنفتاح والشفافية،  شامل  

  من االضطالع بواليتها الشاملة بكفاءة وفعالية؛

 بالعرض الذي قدمته حكومة اليابـان الستـضافة املـؤمتر العـاملي الثالـث         ترحب  - ٨  

  ؛٢٠١٥الكوارث يف عام أخطار املعين باحلد من 

_______________ 

)١( A/66/301. 

)٢( A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار. 
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ـــتق  - ٩    أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الــسابعة والــستني، يف   ررـ

االسـتراتيجية الدوليـة للحـد    ”، البند الفرعـي املعنـون   “التنمية املستدامة”ون ـــد املعنــر البن اــإط

  ؛“من الكوارث

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة والـستني       تطلب  - ١٠  

حتقيق مزيد مـن   يف التقدم احملرز  املعلومات عن  آخر   فيهيدرج  أن  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار و     

 مبزيـد مـن   لتحقيـق ذلـك      والفـرص املتاحـة   ر الكـوارث    اخطـ أاحلـد مـن     مراعاة  التقدم يف تعميم    

  .هامت منظومة األمم املتحدة برعلى نطاقفعالية ال

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٢

  


