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  الدورة السادسة والستون
        من جدول األعمال) ج (١٩البند 

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة    
  

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  )نامسوري (الندفيلدالسيد رميوند : املقرر
    

  مقدمة  -ال أو  
دول األعمـال   ـــ  مـن ج   ١٩د  ـأن البنـ  ــة بـش  ـــ ة مواضيعي ــة مناقش ــة الثاني ـــدت اللجن ــعق  - ١
 ٣٧ و   ٣٤يف اجللـستني    ) ج(واختـذ إجـراء بـشأن البنـد الفرعـي           ). ٢، الفقرة   A/66/440انظر  (

رد سـرد لنظـر   ويـ . ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول  ١نـوفمرب و    / تشرين الثاين  ١٠املعقودتني يف   
  ).٣٧ و A/C.2/66/SR.34(اللجنة يف البند الفرعي يف احملضرين املوجزين ذوي الصلة 

  
  A/C.2/66/L.64 و A/C.2/66/L.27النظر يف مشروعي القرارين   -ثانيا   

نـوفمرب، عـرض ممثـل األرجنـتني، باسـم          / تـشرين الثـاين    ١٠ املعقـودة يف     ٣٤يف اجللسة     - ٢
رار عنوانـه   ــروع ق ــن، مش ــ والصي ٧٧ة الـ   ــاء جمموع ــمم املتحدة أعض  ي األ ــاء ف ــدول األعض ـال
  :، فيما يلي نصه)A/C.2/66/L.27(“ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث”

  ،إن اجلمعية العامة”    
 ٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املـؤرخ  ٥٧/٥٤٧إىل مقررها   إذ تشري   ”    

 ألــف ٤٩/٢٢  و١٩٨٩ديــسمرب /نون األول كــا٢٢ املــؤرخ ٤٤/٢٣٦قراراهتــا  وإىل
 
  

 .Add.1-10 و A/66/440 جزءا، حتت الرموز ١١يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند يف   *  
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ـــامل ــانون األول ٢ؤرخ ـــ ــؤرخ ٤٩/٢٢  و١٩٩٤ديــــسمرب /كــ ــاء املــ ــانون ٢٠ بــ  كــ
ــسمرب /األول ــؤرخ ٥٣/١٨٥  و١٩٩٤ديــ ــانون األول١٥ املــ ــسمرب / كــ  ١٩٩٨ديــ

ـــ امل٥٤/٢١٩ و ـــ كان٢٢ؤرخ ــ ــسمب/ون األولــ ـــ امل٥٦/١٩٥  و١٩٩٩ر ـــدي ؤرخ ـــ
ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢١

ــانون األول٢٣ املـــــؤرخني ٥٨/٢١٥  و٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢  ٢٠٠٣ديـــــسمرب / كـــ
 ٦٠/١٩٥  و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخني   ٥٩/٢٣٣  و ٥٩/٢٣١ و
 ٦١/٢٠٠  و ٦١/١٩٨  و ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املؤرخني   ٦٠/١٩٦ و

 / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٢/١٩٢  و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخني  
ديــــسمرب / كــــانون األول١٩ املــــؤرخني ٦٣/٢١٧  و٦٣/٢١٦  و٢٠٠٧ديــــسمرب 
 املـؤرخ   ٦٥/١٥٧و   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٤/٢٠٠  و ٢٠٠٨
وإىل قـــراري اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي ، ٢٠١٠ديـــسمرب /كـــانون األول ٢٠

ــؤرخ ١٩٩٩/٦٣ ــه/ متــوز٣٠ امل ــؤرخ ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩ يولي ــه /متــوز ٢٦ امل يولي
يونيــه /حزيــران ٢٣ بــاء املــؤرخ ٥٧/٢٧٠، وإذ تأخــذ بعــني االعتبــار قرارهــا  ٢٠٠١
 املتعلـــق بالتنفيـــذ واملتابعـــة املتكـــاملني واملنـــسقني لنتـــائج املـــؤمترات الرئيـــسية   ٢٠٠٣

  ماعي،ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجت
االستراتيجية الدولية للحـد    ر األمني العام عن تنفيذ      ـبتقريط علما   ـحتي  - ١”    

  الكوارث؛ من
لتنميـــة ل العمليـــة التحـــضريية اجلاريـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة تالحـــظ  - ٢”    

  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٦ إىل ٤املستدامة املقرر عقده يف ريو دي جانريو، بالربازيل، من 
النظـــر املوضـوعي فــــي مـسألة احلـد مـن            ة  ـــ  أمهية مواصل   على تشدد  - ٣”    

  الكوارث؛ أخطار
، يف قــرأملنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث قــد   ا أن تــدرك  - ٤”    

ــه ميثِّــل   ــة، بأن ــه الثالث ــسياسات    دورت ــه ال املنتــدى الرئيــسي علــى الــصعيد العــاملي لتوجي
  ؛ الكوارث يف جمال احلد من أخطاروتنسيقها وتنمية الشراكات

بنتائج اسـتعراض منتـصف املـدة إلطـار عمـل       حتيط علما مع التقدير       - ٥”    
د ـة للحـ  ــالدولية  ــة االستراتيجي ـــى أمان ــب إل ــ وتطل ،٢٠١٥-٢٠٠٥للفتــرة  و  ـــهيوغ

ي ملـا بعـد إطـار       ــــ ار توجيه ـــ ى إط ـــ ي إل ــة تفض ــراء عملي ـــر إج أن تيسِّ مــن الكــوارث   
  عمل هيوغو؛
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 باجلهود اليت يبذهلا األمـني العـام لتعزيـز          حتيط علما مع التقدير أيضا      - ٦”    
أمانة االستراتيجية، مبا يف ذلك متديد فترة منـصب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لتنفيـذ                   

  ؛٢٠١٥إطار عمل هيوغو حىت عام 
 إىل األمــني العــام أن يقــدم مقترحــات، بالتــشاور مــع الــدول   تطلــب  - ٧”    

ــاملة وشـــفافة  األعـــضاء، عـــن  ــةطريـــق عمليـــة شـ ــة  ومفتوحـ ، مـــن أجـــل تعزيـــز أمانـ
 الــشاملة بكفــاءة واليتــهااالســتراتيجية كيمــا يتــسىن متكينــها وجعلــها قــادرة علــى أداء 

  وفعالية عرب منظومة األمم املتحدة؛
 بالعرض الذي قدمته حكومة اليابان الستضافة املـؤمتر العـاملي         ترحب  - ٨”    

  ؛٢٠١٥لكوارث يف عام الثالث املعين باحلد من ا
 أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والـستني،           تقرر  - ٩”    

االسـتراتيجية الدوليـة   ’، البنـد الفرعـي املعنـون    ‘التنمية املـستدامة ’يف إطار البند املعنون     
  ؛‘للحد من الكوارث

ا  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــ تطلـــب - ١٠”    
  .“السابعة والستني تقريرا عن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

ديـسمرب،  / كانون األول١ املعقودة يف    ٣٧وكان معروضا على اللجنة، يف جلستها         - ٣
، )A/C.2/66/L.64(“  االستراتيجيـــــة الدوليـــة للحد من الكــــوارث     ”مشروع قرار عنوانه    

ـــقدم ـــبنمقــرر اللجنـــة ه ـ أن مــشروع القــرار ــة ُعقــدت بــشـاورات غــري رمسيــــ علــى مــشاءــ
A/C.2/66/L.27.  

 أي آثـار يف   بأنــه ال تترتب على مشروع القـرار ة نفسها، أُبلغت اللجنةــويف اجللس   - ٤
  .امليزانية الربناجمية

ا أيضا، أدىل ممثل املكسيك، بصفته ميسر مشروع القـرار، ببيـان            ـويف اجللسة نفسه    - ٥
للحـــد مـــن أخطـــار ” شـــفويا بإضـــافة كلمـــات A/C.2/66/L.64شروع القـــرار وصـــّوب مـــ

  .املنطوق من ٤يف هناية الفقرة “ وارثالك
 بـصيغته   A/C.2/66/L.64 أيـضا، مـشروع القـرار        ٣٧واعتمدت اللجنة، يف جلستها       - ٦

  ).٨انظر الفقرة (املصوبة شفويا 
ــرار    - ٧ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/66/L.64ويف ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/66/L.27بسحبه .  
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ٨
  

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري    ــا إذ تـــ ــؤرخ ٥٧/٥٤٧إىل مقررهـــ ــانون األول٢٠ املـــ ــسمرب د/ كـــ  ٢٠٠٢يـــ

 ألــف املــؤرخ ٤٩/٢٢ و ١٩٨٩ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٤٤/٢٣٦قراراهتــا  وإىل
 ١٩٩٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ بــاء املــؤرخ ٤٩/٢٢ و ١٩٩٤ديــسمرب /كــانون األول ٢
ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

 ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢١رخ  املــؤ٥٦/١٩٥  و١٩٩٩ديــسمرب /األول
ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٠امل كــانون  ٢٣ املــؤرخني ٥٨/٢١٥  و٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢دي
ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخني ٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و٢٠٠٣ديـــــسمرب /األول
 ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخني ٦٠/١٩٦  و٦٠/١٩٥  و٢٠٠٤

ــسمرب / كــانون األول٢٠ؤرخني  املــ٦١/٢٠٠ و ــؤرخ ٦٢/١٩٢  و٢٠٠٦دي كــانون  ١٩ امل
ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخني ٦٣/٢١٧  و٦٣/٢١٦  و٢٠٠٧ديـــــسمرب /األول
  املــــــؤرخ٦٥/١٥٧ و ٢٠٠٩ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢١ املـــــؤرخ  ٦٤/٢٠٠  و٢٠٠٨
 ١٩٩٩/٦٣، وإىل قراري اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٠

، وإذ تأخـذ بعـني      ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٥  و ١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠املؤرخ  
ــار قرارهــا   ــاء املــؤرخ  ٥٧/٢٧٠االعتب ــران ٢٣ ب ــه /حزي ــذ واملتابعــة  ٢٠٠٣يوني  املتعلــق بالتنفي

 املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف            
  امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

   بأمهية مؤمتر األمم املتحدة املقبل للتنمية املستدامة،وإذ تسلم  
 ٦٤/٢٠٠ن ـــــــبتقريـــــر األمـــــني العـــــام عـــــن تنفيـــــذ القراريحتـــــيط علمـــــاً   - ١  

  ؛)١(٦٥/١٥٧ و
 العمليــة التحــضريية اجلاريــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة،   تالحــظ  - ٢  
  ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢ إىل ٢٠ عقده يف ريو دي جانريو، بالربازيل، يف الفترة من املقرر

ــشدد  - ٣   ــار       ت ــن أخط ــسألة احلــد م ــر املوضــوعي يف م ــة مواصــلة النظ ــى أمهي   عل
ــى أن تأخــذ يف        ــصلة عل ــم املتحــدة ذات ال ــات األم ــدول األعــضاء وهيئ ــشجع ال الكــوارث وت

__________ 
  )١(  A/66/301. 
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 وذلك من أجل مجلة أمور منـها حتقيـق          ،ر الكوارث االعتبار الدور املهم ألنشطة احلد من خماط      
  التنمية املستدامة؛

 أن املنتدى العاملي للحد من أخطار الكوارث قد أقـر، يف دورتـه الثالثـة        تدرك  - ٤  
، بأنــه ميثِّــل املنتــدى ٢٠١١مــايو / أيــار١٣ إىل ٨ي الفتــرة مــن ـــــف فــــي جنيــــدت فــــالــيت عق
 للحـد مـن    وتنميـة الـشراكات  ورة االسـتراتيجية  ــ املـش  قـــ لتنسي يــد العامل ــي على الصعي  ــالرئيس

  ؛أخطار الكوارث
بنتـائج اسـتعراض منتـصف املـدة إلطـار عمـل هيوغـو              حتيط علماً مع التقدير       - ٥  
ــرة  ــة الكــوارث    : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفت ــى مواجه ــم واجملتمعــات عل ــدرة األم ــاء ق ، وهتيــب )٢(بن

راجمهــا ووكاالهتــا املتخصــصة إىل أن تعّجــل، يف  بالــدول األعــضاء وصــناديق األمــم املتحــدة وب 
إطار والياهتا، بتنفيذ إطار عمـل هيوغـو وتطلـب إىل أمانـة االسـتراتيجية أن تيـسِّر وضـع إطـار                      

  ؛٢٠١٥عمل للحد من أخطار الكوارث لفترة ما بعد عام 
 بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام لتعزيـز أمانـة        حتيط علماً مـع التقـدير أيـضاً        - ٦  

االستراتيجية، مبا يف ذلك من خالل متديد فترة منصب املمثل اخلاص لألمني العام لتنفيـذ إطـار                 
  ؛٢٠١٥عمل هيوغو حىت عام 

علـى حنـو    و إىل األمني العـام أن ينظـر، بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء،                 تطلب  - ٧  
ــة االســتراتيجية     ــتمكن أمان ــة أن ت ــدابري أخــرى لكفال  مــن شــامل وشــفاف ومفتــوح يف اختــاذ ت

  االضطالع بواليتها الشاملة بكفاءة وفعالية؛
 بالعرض الذي قدمته حكومة اليابان الستـضافة املـؤمتر العـاملي الثالـث              ترحب  - ٨  

  ؛٢٠١٥املعين باحلد من الكوارث يف عام 
ـــتق  - ٩    أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الــسابعة والــستني، يف   ررـ

االسـتراتيجية الدوليـة للحـد    ”، البند الفرعـي املعنـون   “لتنمية املستدامةا”ون ـــد املعن ــار البن ــإط
  ؛“من الكوارث

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والـستني     تطلب  - ١٠  
درج ضـمنه آخـر املـستجدات بـشأن التقـدم احملـرز والفـرص                ويُـ  ، عـن تنفيـذ هـذا القـرار        تقريراً

فعاليـة  ال مبزيـد مـن   ر الكـوارث    اخطـ أاحلد من   مراعاة   مزيد من التقدم يف تعميم       املتاحة لتحقيق 
  .هامت منظومة األمم املتحدة برعلى نطاق

  
__________ 

  )٢(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار. 
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