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  ة والستونبعالدورة السا
        من جدول األعمال) ج (٢٠البند 

  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة    
  

  *تقرير اللجنة الثانية    
  

  )بوسنة واهلرسكال (تشيجدهوالسيدة عايدة : ةاملقرر
    

  مقدمة  -أوال   
 مـن جـــدول األعمـال      ٢٠عقــدت اللجنـــة الثانيــة مناقشــة موضوعيـــة بـشــأن البنــد             - ١
ــر ( ــرة A/67/437انظ ــي   ). ٢، الفق ــد الفرع ــت يف البن ــسات ) ج(وبت  ٣٣ و ٣٢ و ٢٩يف اجلل

ــودة يف  ــاين ٣٠ و ١٥املعقـــ ــانون األول٥نـــــوفمرب و / تـــــشرين الثـــ . ٢٠١٢ديـــــسمرب / كـــ
ــرد ــان ويــ ــر  بيــ ــائع نظــ ــصلة      لوقــ ــوجزة ذات الــ ــر املــ ــي يف احملاضــ ــد الفرعــ ــة يف البنــ  اللجنــ

)A/C.2/67/SR.29 33 و 32 و.(  
  

  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
  A/C.2/67/L.47 و A/C.2/67/L.6النظر يف مشروعي القرارين   -ألف   

ــسة   - ٢ ــودة يف ٢٩يف اجلل ــاين ١٥ املعق ــشرين الث ــوفمرب، عــرض ممثــ / ت ــرل ن ، باســم اجلزائ
ـــ     ـــة ال ـــي األمــم املتحــدة أعــضــاء جمموعـ ـــرار   و٧٧الـــدول األعــضــاء فـ الــصيــن، مــشــروع قـ

  :، فيما يلي نصه)A/C.2/67/L.6 (“التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو”بعنوان 
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  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٧ديـسمرب   /ألول كـانون ا   ١٨ املؤرخ   ٥٢/٢٠٠ إىل قـراراهتا    إذ تشري ”    
ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و  املـــــؤرخ ٥٤/٢٢٠ و ١٩٩٨ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٥ املـــ

ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧ و ١٩٩٩ديــسمرب /كــانون األول ٢٢
 املـؤرخ   ٥٧/٢٥٥ و   ٢٠٠١ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/١٩٤ و   ٢٠٠٠

ديــسمرب / األول كــانون٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠
 املـؤرخ   ٦٣/٢١٥ و   ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦١/١٩٩ و   ٢٠٠٤
ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦٥/١٥٨  و٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٩

ــصادي  ٢٠١٠ ــس االقتــــ ــرارات اجمللــــ ـــاعي ، وقــــ ــؤرخ ١٩٩٩/٤٦ واالجتمـــــ  املــــ
 ٢٠٠٠/٣٣ و   ١٩٩٩يوليـه   /متـوز  ٣٠ املـؤرخ    ١٩٩٩/٦٣ و   ١٩٩٩يوليه  /متوز ٢٨

  ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨املؤرخ 
 أن النينيــو ظــاهرة متكــررة ميكــن أن تــؤدي إىل أخطــار طبيعيــة وإذ تالحــظ”    

  واسعة النطاق وأن يكون هلا آثار خطرية يف حياة البشر،
 أمهيــة وضــع اســتراتيجيات علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين وإذ تعيــد تأكيــد”    

ي إىل درء األضرار اليت تتسبب فيهـا الكـوارث          ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل ترم    
  الطبيعية الناشئة عن ظاهرة النينيو والتخفيف منها وإصالحها،

 أن التطورات التكنولوجية والتعاون الدويل قد عززا القدرة على          وإذ تالحظ ”    
  ،التنبؤ بظاهرة النينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية

 الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة         وإذ تأخذ يف اعتبارها   ”    
، وإعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامة  ‘املــستقبل الــذي نــصبو إليــه ’املعنونــة 

خطـــة جوهانـــسربغ ’(قمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة وخطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر ال
  منها،) ط (٣٧سيما الفقرة   وال ،)‘للتنفيذ

: ٢٠١٥-٢٠٠٥ إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو للفتـرة  وإذ تعيد تأكيد ”    
   واجملتمعات على مواجهة الكوارث،بناء قدرة األمم

بأمهيــة املراعــاة التامــة ألثــر ظــاهرة النينيــو يف اجلهــود اجلاريــة        م وإذ تــسلّ”    
 برنـامج عمـل   إلدراج موضوع احلد من خماطر الكوارث والتكيـف مـع تغـري املنـاخ يف        

  أوجهه، التنمية املستدامة من مجيع
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 بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد            حتيط علما   - ١”    
معلومــات مــستكملة عــن التعــاون  ’ســيما مرفــق التقريــر املعنــون    والمــن الكــوارث،

أن يبـذل مزيـدا   ، وهتيب بـاجملتمع الـدويل       ‘النينيا/يف من أثر ظاهرة النينيو    الدويل للتخف 
   البلدان املتضررة هبذه الظاهرة؛من اجلهود من أجل مساعدة

بـــاجلهود املتواصـــلة الـــيت تبـــذهلا حكومتـــا إســـبانيا وإكـــوادور  تنـــوه   - ٢”    
ــتراتيجية         ــني الوكــاالت لالس ــشتركة ب ــة امل ــة واألمان ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي واملنظم

لبحـــوث املتعلقـــة بـــالنينيو   لالدوليـــة للحـــد مـــن الكـــوارث لـــدعم املركـــز الـــدويل       
غواياكيل، إكـوادور، وتـشجع تلـك األطـراف وغريهـا مـن أعـضاء اجملتمـع الـدويل               يف

  إلسهامات من أجل النهوض باملركز؛على مواصلة تلك ا
 باألنـــشطة املـــضطلع هبـــا حـــىت اآلن لتعزيـــز املركـــز الـــدويل  ترحـــب  - ٣”    

ــاون مــع مراكــز      ــق التع ــالنينيو عــن طري ــة ب ــا   للبحــوث املتعلق ــا فيه ــة، مب الرصــد الدولي
ــادة      ــة لعلــوم احمليطــات، وتــشجع علــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود لزي املؤســسات الوطني

ــصانعي      ــتحداث أدوات لـ ــا والسـ ــا ودوليـ ــه إقليميـ ــاملركز ودعمـ ــراف بـ ــرار  االعتـ القـ
  والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو؛

 للبحــوث املتعلقــة  بالــدور الــذي يــضطلع بــه املركــز الــدويل  تعتــرف  - ٤”    
بالنينيو يف وضـع أدوات، مبـا يف ذلـك البحـوث التطبيقيـة يف جمـال تغـري املنـاخ وتقيـيم                       
جوانــب الــضعف يف املنــاطق املرتفعــة واملنــاطق الــساحلية واملنــاطق البحريــة احملميــة         

ــوفري ال    ــدوره يف تـ ــذلك بـ ــضرية، وكـ ــاطق احلـ ــريكتني،   واملنـ ــين، يف األمـ ــدريب املهـ تـ
املنـاخ وإدارة املخـاطر املتعلقـة باملنـاخ ومنذجـة احمليطـات والتوقعـات              جماالت حتليـل     يف

  اهليدرولوجية وحتليل الظواهر اجلوية البالغة الشدة والتكيف مع املناخ؛
 اإلسهام الذي يقدمه املركز الدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو            تالحظ  - ٥”    

د مــن خمــاطر الكــوارث بوصــفه مركــزا مرجعيــا بــشأن اخلــدمات املتعلقــة باملنــاخ واحلــ 
ــة       ــشاء قاعــدة بيانــات مناخي ــها إن ــاخ، بطــرق من ــاخ ويف جمــال حبــوث املن ــصلة باملن املت
جديدة للبلدان املعرضة للتذبذب اجلنويب املتصل بظاهرة النينيـو، وتـشجع علـى تبـادل               
أفضل املمارسات مع املراكز املعنية بشؤون املنـاخ الواقعـة يف املنـاطق األخـرى املتـأثرة                 

  هرة النينيو؛بظا
 بالــدعم الــتقين والعلمــي الــذي تقدمــه املنظمــة العامليــة لألرصــاد تنــوه  - ٦”    

ــصعيد اإلقليمــي، وخباصــة         ــى ال ــسقة عل ــة من ــؤات شــهرية ومومسي ــة إلصــدار تنب اجلوي
النينيـا،  /وضعها آلية إلعـداد بيانـات بـآخر املـستجدات املتعلقـة بـأحوال ظـاهرة النينيـو           
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ء وتتلقـى مـسامهات مـن خمتلـف املراكـز املعنيـة بـشؤون               تعمل على أسـاس توافـق اآلرا      
  املناخ، مبا فيها املركز الدويل للبحوث املتعلقة بالنينيو؛

، يف هذا الصدد، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية على مواصـلة    تشجع  - ٧”    
  واملعلومات مع املؤسسات املعنية؛تعزيز التعاون وتبادل البيانات 

ــب  - ٨”     ــاألمنيهتي ــا      ب ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــزة األم ــام وأجه  الع
ــة، وال ــة      املعني ــشاركة يف االســتراتيجية الدولي ــربامج امل ــصناديق وال ســيما األجهــزة وال

للحد من الكوارث، واجملتمع الدويل اختاذ التدابري الالزمة، حـسب االقتـضاء، ملواصـلة     
اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي تعزيــز املركــز الــدويل للبحــوث املتعلقــة بــالنينيو، وتــشجع  

املــساعدة العلميــة والتقنيــة واملاليــة ومــد يــد العــون هلــذا الغــرض، وأن يعــزز، حــسب    
  النينيو؛ االقتضاء، املراكز األخرى املخصصة لدراسة ظاهرة

 أمهية احلفاظ على نظام رصد التذبذب اجلنويب املتصل بظـاهرة          تؤكد  - ٩”    
ــؤ   النينيــو ومواصــلة البحــث يف الظــواهر ا  ــشدة وحتــسني مهــارات التنب ــة البالغــة ال جلوي

ووضع سياسات مالئمة للحد من أثر ظاهرة النينيو وغريها من الظواهر اجلوية البالغـة              
الشدة، وتشدد على ضرورة مواصلة تطوير وتعزيز هـذه القـدرات املؤسـسية يف مجيـع                

    النامية؛ سيما البلدان البلدان، وال
فرعــا يتعلــق بتنفيــذ هــذا القــرار  م أن يــدرج  إىل األمــني العــاتطلــب  - ١٠”    

التقريــر الــذي ســيقدمه إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا التاســعة والــستني عــن تنفيــذ     يف
  .“االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

 علــى اللجنــة نــوفمرب، كــان معروضــاً/ تــشرين الثــاين٣٠ املعقــودة يف ٣٢ويف اجللــسة   - ٣
 ،)A/C.2/67/L.47 (“ون الـدويل للتخفيـف مـن أثـر ظـاهرة النينيـو            التعـا ”ن  اعنـو بمشروع قرار   
ــررة ــه مقـ ــةقدمتـ ــرار      اللجنـ ــشروع القـ ــشأن مـ ــة عقـــدت بـ ــشاورات غـــري رمسيـ ــاء علـــى مـ  بنـ
A/C.2/67/L.6.  

 ال تترتـب عليـه      A/C.2/67/L.47بلغت اللجنة بأن مشروع القرار      ، أُ ويف اجللسة نفسها    - ٤
  .آثار يف امليزانية الربناجمية

ــسة و  - ٥ ــضا٣٢ًيف اجللـ ــرار    أيـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــر  (A/C.2/67/L.47، اعتمـ انظـ
  ).، مشروع القرار األول١٢ الفقرة

ــرار    - ٦ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــدA/C.2/67/L.47ِّويف ضـ ــام مقـ ــرار ، قـ مو مـــشروع القـ
A/C.2/67/L.6ه بسحب.  
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  A/C.2/67/L.50 و A/C.2/67/L.16مشروعا القرارين   -باء   
ــ  - ٧ ــودة يف ٢٩سة يف اجلل ــاين ١٥ املعق ــشرين الث ــل  / ت ــوفمرب، عــرض ممث ــرن ، باســم اجلزائ

 والـصيــن، مـشــروع قـــرار بعنـوان         ٧٧الـدول األعضــاء يف األمم املتحدة أعضــاء جمموعــة الـ         
  :، فيما يلي نصه)A/C.2/67/L.16 (“االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث”
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٤/٢١٩إىل قراراهتــا ري إذ تــش”    
ــؤرخ ٦٠/١٩٥ و ــانون األول٢٢ املــــ ــسمرب / كــــ ــؤرخ ٦٤/٢٠٠  و٢٠٠٥ديــــ  املــــ

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦٥/١٥٧  و٢٠٠٩ديـــسمرب /كـــانون األول ٢١
، وإذ تأخـــذ بعـــني  ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٦٦/١٩٩  و٢٠١٠

  ع القرارات األخرى ذات الصلة،االعتبار مجي
إىل نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة،        وإذ تــشري أيــضاً ”    

، وإعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة         ٢١وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن       
ــستدامة       ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــائج مـ ــذ نتـ ــة تنفيـ ــستدامة، وخطـ ــة ’(املـ خطـ

، والوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة               )‘التنفيذيةجوهانسربغ  
  العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية،

ــد  ”     ــد تأكي ــستدامة     وإذ تعي ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي الوثيق
  ،“املستقبل الذي نصبو إليه”املعنونة 

  للفتــرة املــدة إلطــار عمــل هيوغــوإىل نتــائج اســتعراض منتــصفوإذ تــشري ”    
  بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث،: ٢٠١٥-٢٠٠٥

ر، يف دورتـه     بأن املنتدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث أُقّـ              موإذ تسلّ ”    
، بوصـفه املنتـدى   ٢٠١١ايو مـ / أيـار ١٣ إىل   ٨ الفترة مـن     الثالثة املعقودة يف جنيف يف    

ورة االسـتراتيجية وتنميـة الـشراكات للحـد         ي لتنـسيق املـش    لعـامل ى الصعيد ا  ي عل الرئيس
  من أخطار الكوارث،

بالتقرير اخلاص الذي أعده الفريقان العامالن األول والثـاين         وإذ حتيط علماً  ”    
ــوان      ــاخ بعن ــتغري املن ــة ب ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي إدارة أخطــار الظــواهر  التابعــان للهيئ

 صـــدر يف جنيـــف  والـــذيلتكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخالـــشديدة والكـــوارث يف ســـبيل ا
  ،٢٠١٢مارس /آذار يف
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  ؛٦٦/١٩٩بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرار  حتيط علماً  - ١”    
ــد  - ٢”     ــلة الن تؤكـ ــة مواصـ ــد     أمهيـ ــسألة احلـ ــوعي يف مـ ــشكل موضـ ــر بـ ظـ

ملعنيـة علـى    أخطـار الكـوارث، وتـشجع الـدول األعـضاء وهيئـات األمـم املتحـدة ا                 من
يف االعتبار الدور املهم ألنشطة احلد مـن أخطـار الكـوارث، مـن أجـل مجلـة                  تأخذ   أن

  أمور منها حتقيق التنمية املستدامة؛
ــدورة تعـــرب عـــن ترحيبـــها     - ٣”     ــاملي للحـــد    بالـ ــدى العـ ــة للمنتـ الرابعـ

مــايو / أيــار٢٣ إىل ١٩أخطــار الكــوارث املزمـع عقــدها يف جنيــف يف الفتـرة مــن    مـن 
تعراض التقدم احملرز يف جمـال تنفيـذ االلتزامـات الـسابق            ، واليت ستركز على اس    ٢٠١٣

التعهــد هبــا يف الــدورات األوىل والثانيــة والثالثــة الــيت عقــدها املنتــدى العــاملي يف أعــوام  
، وتشجع الدول األعضاء وغريهـا مـن األطـراف صـاحبة      ٢٠١١  و ٢٠٠٩  و ٢٠٠٧

  تلف القطاعات؛املصلحة على املشاركة فيها مبستوى متثيل رفيع املستوى من خم
ملعـين باحلـد مـن أخطـار الكـوارث           عقـد املـؤمتر العـاملي الثالـث ا         تقرر  - ٤”    

ــام    يف ــل عـ ــان يف أوائـ ــرة    ٢٠١٥اليابـ ــو للفتـ ــل هيوغـ ــار عمـ ــذ إطـ ــتعراض تنفيـ    السـ
  ؛٢٠١٥ واعتماد إطار جديد للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام ٢٠١٥-٢٠٠٥

وليـة للحـد مـن الكـوارث أن تقـدم           إىل أمانة االسـتراتيجية الد    تطلب    - ٥”    
خدمات األمانة إىل املؤمتر وأن تنسق األنشطة التحضريية بالتشاور مع مجيع األطـراف             
ــة ودون        ــة واإلقليمي ــدول واملنظمــات الدولي ــك ال ــا يف ذل ــصلحة، مب ــة صــاحبة امل املعني

  اإلقليمية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة؛
الــدول األعــضاء وســائر أصــحاب املــصلحة علــى املــشاركة    تــشجع   - ٦”    

بشكل نشط يف العملية التشاورية الرامية لوضع إطار للحد من أخطار الكوارث فيمـا              
، بـــسبل تـــشمل عقـــد مـــشاورات وطنيـــة بـــني أصـــحاب املـــصلحة ٢٠١٥بعـــد عـــام 

املتعددين وتقاسـم الـدروس املـستفادة بـشأن إدارة أخطـار الكـوارث وتـشمل كـذلك                  
  اركة النشطة يف احملافل اإلقليمية؛املش

الدول األعضاء على إيالء االعتبار الكـايف للحـد مـن أخطـار             تشجع    - ٧”    
الكوارث وبناء القدرة على التحمل يف إطار خطة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام              

هــج التعامــل ، وتــدعو الــدول األعــضاء يف هــذا الــصدد إىل كفالــة أن تكــون نُ  ٢٠١٥
  يتني هنجاً منسقة متكاملة ومتسقة؛ العملهاتني مع
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الــدول األعــضاء علــى أن تقــوم، مبــا يتفــق مــع أولوياهتــا  تــشجع أيــضا   - ٨”    
الوطنيــة، بوضــع وإرســاء قواعــد بيانــات وطنيــة للخــسائر النامجــة عــن الكــوارث ونظــم  

رار ملسح املناطق املعرضة ألخطار الكوارث وللتتبع املايل، بغية مـساندة عمليـة اختـاذ القـ               
علــى مجيــع املــستويات احلكوميــة واالســتفادة التامــة، حــسب اللــزوم، مــن نظــام الرصــد 
  ؛التابع إلطار عمل هيوغو دعماً لتقييم التقدم احملرز يف جمال احلد من أخطار الكوارث

ــيت بإمكاهنــ   حتــث   - ٩”     ــضاء ال ــدول األع ــدعم    ال ــدمي ال ــوارد وتق ــوفري امل ا ت
 تفعـــل ذلـــك، حـــىت تـــتمكن األمانـــة  علـــى أنأجـــل تعزيـــز أمانـــة االســـتراتيجية  مـــن
مواجهة التحديات اليت ينطـوي عليهـا العمـل املـستقبلي املتعلـق بالتنميـة املـستدامة                  من

  ؛٢٠١٥وصوغ إطار احلد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 
إىل األمــني العــام أن يقتــرح تــدابري تكفــل مواصــلة دعـــم       تطلــب    - ١٠”    

مكينها من االضطالع بعملها بفعالية، ُتعرض على الـدول         وتعزيز أمانة االستراتيجية لت   
  األعضاء ملناقشتها واعتمادها؛

ـــرر  - ١١”     ــة     تقــ ــدورهتا الثامنـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ  أن تـ
ـــون    ـــد املعنـــ ـــار البنــ ــستني، يف إطــ ــستدامة ’والـ ــة املـ ــون  ‘التنميـ ــي املعنـ ــد الفرعـ ، البنـ

  ؛‘وارثاالستراتيجية الدولية للحد من الك’
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا تطلـــب  - ١٢”    

  .“ عن تنفيذ هذا القرارالثامنة والستني تقريراً
ــة ، كــان معروضــاًديــسمرب/ كــانون األول٥ املعقــودة يف ٣٣ويف اجللــسة   - ٨  علــى اللجن

 قدمتـه   ،)A/C.2/67/L.50 (“االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         ”ن  اعنوبمشروع قرار   
  .A/C.2/67/L.16 بناء على مشاورات غري رمسية عقدت بشأن مشروع القرار  اللجنةمقررة

 ال تترتـب عليـه      A/C.2/67/L.50بلغت اللجنة بأن مشروع القرار      ، أُ ويف اجللسة نفسها    - ٩
  .آثار يف امليزانية الربناجمية

ــسة   - ١٠ ــضا٣٣ًويف اجللـ ــشروع ا  أيـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــرار ، اعتمـ ــر  (A/C.2/67/L.50لقـ انظـ
  ).، مشروع القرار الثاين١٢ الفقرة
ــرار    - ١١ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــرار  A/C.2/67/L.50ويف ضـ ــدمو مـــشروع القـ ــام مقـ ، قـ

A/C.2/67/L.16ه بسحب.  
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  توصية اللجنة الثانية  -ثالثا   
 :ني التاليين القراريتوصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد مشروع  - ١٢
  

  مشروع القرار األول   
  التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ـــراراهتا إذ تـــ ــؤرخ ٥٢/٢٠٠ إىل قـــ ــانون األول١٨ املـــ ــسمرب / كـــ  ١٩٩٧ديـــ

ــؤرخ ٥٣/١٨٥ و ــانون األول١٥ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٤/٢٢٠ و ١٩٩٨ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
 ٥٦/١٩٤ و ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٥/١٩٧ و ١٩٩٩ديــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢١امل ــؤرخ ٥٧/٢٥٥ و ٢٠٠١دي ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل دي
 املــــــؤرخ ٦١/١٩٩ و ٢٠٠٤ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ٢٢ املـــــؤرخ  ٥٩/٢٣٢ و ٢٠٠٢

ــسمرب /كــانون األول ٢٠ ــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦٣/٢١٥ و ٢٠٠٦دي  ٢٠٠٨دي
، وقــــرارات اجمللــــس االقتــــصادي ٢٠١٠ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠  املــــؤرخ٦٥/١٥٨ و

ـــاعي  ــؤرخ ١٩٩٩/٤٦واالجتمـــــ ــوز٢٨ املــــ ــه / متــــ  املــــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣ و ١٩٩٩يوليــــ
  ،٢٠٠٠يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ٢٠٠٠/٣٣ و ١٩٩٩يوليه /متوز ٣٠

ــة واســعة      وإذ تالحــظ   ــؤدي إىل أخطــار طبيعي ــاهرة متكــررة ميكــن أن ت ــو ظ  أن النيني
  يكون هلا آثار خطرية يف حياة البشر،النطاق وأن 

ــد    ــد تأكي ــوطين ودون       وإذ تعي ــصعيد ال ــن ال ــى كــل م ــتراتيجيات عل ــة وضــع اس  أمهي
اإلقليمي واإلقليمي والدويل ترمي إىل درء األضرار اليت تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشـئة          

  عن ظاهرة النينيو والتخفيف منها وإصالحها،
التكنولوجية والتعـاون الـدويل قـد عـززا القـدرة علـى التنبـؤ         أن التطورات   وإذ تالحظ   

  بظاهرة النينيو، وبالتايل إمكانية اختاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،
  املعنونـة  الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة            وإذ تأخذ يف اعتبارها     

 وخطـة تنفيـذ     )٢(جوهانسربغ بشأن التنميـة املـستدامة     ، وإعالن   )١(“املستقبل الذي نصبو إليه   ”
__________ 

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار    )١(  
 ‐أغـــسطس / آب٢٦مؤمتــــر القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامـة، جوهانـــسـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،   تقريـــر    )٢(  

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1قــم املبيــع منــشـورات األمــم املتحــدة، ر (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
  .، املرفق١القرار 
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ســيما   وال ،)٣()“يــةلتنفيذاخطــة جوهانــسربغ ”(نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة 
  منها،) ط (٣٧الفقرة 

بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة     )٤( إعـالن هيوغـو  وإذ تعيد تأكيـد     
  ،)٥(الكوارثقدرة األمم واجملتمعات على مواجهة 

بأمهية اجلهود اجلارية إلدراج احلد من خماطر الكـوارث والتكيـف مـع تغـري               م  وإذ تسلّ   
املناخ يف جهود التنمية املستدامة، مبا يف ذلك مراعاة اآلثار املستقبلية لظاهرة النينيـو يف أنـشطة                  

  احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ،
يـــذ االســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــني العـــام عـــن تنف بتقريـــر األحتـــيط علمـــاً  - ١  

معلومـات مـستكملة عـن التعـاون الـدويل          ”سـيما مرفـق التقريـر املعنـون          ، وال )٦(الكوارث من
دويل أن يبـذل مزيـدا مـن اجلهـود     ، وهتيـب بـاجملتمع الـ      “النينيـا /للتخفيف من أثـر ظـاهرة النينيـو       

  أجل مساعدة البلدان املتضررة هبذه الظاهرة؛ من
باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا حكومتا إسبانيا وإكوادور واملنظمـة العامليـة           تنوه    - ٢  

يجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث      لألرصاد اجلويـة واألمانـة املـشتركة بـني الوكـاالت لالسـترات            
ــالنينيو يف غواي     مــن ــة ب ــدويل للبحــوث املتعلق ــشجع  أجــل دعــم املركــز ال ــل، إكــوادور، وت اكي
صــلة تلــك اإلســهامات مــن أجــل ريهــا مــن أعــضاء اجملتمــع الــدويل علــى موااألطــراف وغ تلــك

  ؛باملركز النهوض
ــدويل للبحــوث       ترحــب  - ٣   ــز املركــز ال ــا حــىت اآلن لتعزي ــضطلع هب ــشطة امل  باألن

املتعلقة بالنينيو عن طريق التعاون مع مراكز الرصد الدولية، مبا فيها املؤسـسات الوطنيـة لعلـوم                 
ذل املزيد من اجلهود لزيادة االعتراف باملركز ودعمـه إقليميـا ودوليـا          احمليطات، وتشجع على ب   

  القرار والسلطات احلكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو؛ والستحداث أدوات لصانعي 
 اإلسهام الذي يقدمه املركز الـدويل للبحـوث املتعلقـة بـالنينيو بوصـفه               تالحظ  - ٤  
منـها إنـشاء قاعـدة بيانـات مناخيـة جديـدة للبلـدان          بشأن ظاهرة النينيو، بطـرق        مرجعياً مركزاً

املعرضة للتذبذب اجلنويب املتصل بظاهرة النينيو، والقيـام ببحـوث تطبيقيـة يف جمـال تغـري املنـاخ                   
وتقييمات حـاالت الـضعف يف األراضـي املرتفعـة واملنـاطق الـساحلية واملنـاطق البحريـة احملميـة                    

__________ 
  .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار    )٣(  
  )٤(   A/CONF.206/6 و Corr.1 ١، الفصل األول، القرار.  
  .٢املرجع نفسه، القرار    )٥(  
  )٦(   A/67/335.  
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 يف األمـــريكيتني، وتـــشجع علـــى تبـــادل أفـــضل  واملنـــاطق احلـــضرية، وتـــوفري التـــدريب الفـــين 
املمارسات والـدروس املـستفادة مـع املراكـز املعنيـة بـشؤون املنـاخ الواقعـة يف املنـاطق األخـرى                      

  املتأثرة بظاهرة النينيو؛
 بالــدعم الــتقين والعلمــي الــذي تقدمــه املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة    تنــوه  - ٥  

ة علـى الـصعيد اإلقليمـي، وخباصـة وضـعها آليـة إلعـداد               إلصدار تنبؤات شهرية ومومسية منسق    
النينيا، تعمـل علـى أسـاس توافـق اآلراء          /بيانات بآخر املستجدات املتعلقة بأحوال ظاهرة النينيو      

وتتلقى مسامهات من خمتلـف املراكـز املعنيـة بـشؤون املنـاخ، مبـا فيهـا املركـز الـدويل للبحـوث                        
  املتعلقة بالنينيو؛

 العامليـة لألرصـاد اجلويـة يف هـذا الـصدد، علـى مواصـلة تعزيـز                  املنظمة تشجع  - ٦  
  التعاون وتبادل البيانات واملعلومات مع املؤسسات املعنية؛

سـيما    باألمني العام وأجهزة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها املعنية، وال         هتيب  - ٧  
حــد مــن الكــوارث، واجملتمــع األجهــزة والــصناديق والــربامج املــشاركة يف االســتراتيجية الدوليــة لل

اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، ملواصلة تعزيز املركـز الـدويل للبحـوث املتعلقـة            إىل  الدويل  
بالنينيو، وتدعو اجملتمع الدويل إىل أن يقدم املساعدة العلميـة والتقنيـة واملاليـة وميـد يـد العـون هلـذا                      

  ؛النينيو خرى املخصصة لدراسة ظاهرةاكز األالغرض، وأن يعزز، حسب االقتضاء، املر
 أمهيـة احلفـاظ علـى نظـام رصـد التذبـذب اجلنـويب املتـصل بظـاهرة النينيـو                     تؤكد  - ٨  

ومواصلة البحث يف الظواهر اجلوية البالغة الشدة وحتسني مهارات التنبؤ ووضع سياسات مالئمـة            
دة، وتــشدد علــى ضــرورة للحــد مــن أثــر ظــاهرة النينيــو وغريهــا مــن الظــواهر اجلويــة البالغــة الــش 

  ؛النامية سيما البلدان  مجيع البلدان، والمواصلة تطوير وتعزيز هذه القدرات املؤسسية يف
 إىل األمني العام أن يدرج فرعا بشأن تنفيـذ هـذا القـرار يف تقريـره إىل                  تطلب  - ٩  

تراتيجية الدوليـة   االس”اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني، يف إطار البند الفرعي املعنون            
  .“للحد من الكوارث

  



A/67/437/Add.3  
 

12-64703 11 
 

  مشروع القرار الثاين    
  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 ١٩٩٩ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ ٥٤/٢١٩قراراهتـــــا  إىل إذ تـــــشري  

 كـــانون ٢٢املـــؤرخ  ٦٠/١٩٥ و، ٢٠٠١ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٥ و
 ٦٥/١٥٧  و٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٤/٢٠٠  و٢٠٠٥ديــسمرب /األول
ــؤرخ ــسمرب /كــانون األول ٢٠ امل ــؤرخ ٦٦/١٩٩ و ٢٠١٠دي ــسمرب / كــانون األول٢٢ امل دي
  مجيع القرارات األخرى ذات الصلة،تأخذ بعني االعتبار  ، وإذ٢٠١١

ميــة املـــستدامة املعنونـــة  حـــدة للتن الوثيقــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر األمــم املت  وإذ تعيــد تأكيـــد   
  ، وال سيما القرارات املتصلة باحلد من أخطار الكوارث،)١(“املستقبل الذي نصبو إليه”

ــشري   ــشأن  إىل وإذ ت ــو ب ــة إعــالن ري ــة والتنمي ــرن  ، )٢( البيئ  )٣(٢١وجــدول أعمــال الق
ــذ جــدول أعمــال القــرن     ــامج مواصــلة تنفي ــة   )٤(٢١وبرن ــشأن التنمي ــسربغ ب ، وإعــالن جوهان

خطــة جوهانــسربغ (، وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة  )٥(دامةاملــست
املعين باألهـداف   لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة     ، والوثيقة اخلتامية    )٦()التنفيذية

  ،)٧(اإلمنائية لأللفية
 وحتقيــق  أمهيــة الــربط بقــدر أكــرب بــني خطــط احلــد مــن أخطــار الكــوارث  وإذ تؤكــد  

ــسيقاً       ــر تن ــدعو إىل وضــع اســتراتيجيات أكث ــة األجــل، وإذ ت ــة الطويل االنتعــاش وخطــط التنمي
ــاخ          ــري املن ــع تغ ــن أخطــار الكــوارث والتكيــف م ــة باحلــد م ــارات املتعلق ــدمج االعتب ومشــوال ت

__________ 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨ القرار   )١(  
، اجمللـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤‐٣دة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             تقرير مؤمتر األمـم املتحـ        )٢(  

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8 األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع    منشورات (القرارات اليت اختذها املؤمتر  األول،  
  . األولاملرفق

 . املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٣(  
  .، املرفق١٩/٢-القرار دإ   )٤(  
 ‐أغــــسطس / آب٢٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــستدامة، جوهانــــسربغ، جنــــوب أفريقيــــا،    )٥(  

ــول ٤ ــع    ( ٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــصل األول، ) والت ، الف
  .، املرفق١ القرار

  .، املرفق٢ املرجع نفسه، القرار   )٦(  
  .٦٥/١ انظر القرار   )٧(  
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االســـتثمارات العامـــة واخلاصـــة ويف صـــنع القـــرار والتخطـــيط للعمـــل يف جملـــس املـــساعدة  يف
نمية من أجل احلد من املخاطر وزيادة القدرة على الصمود وكفالة انتقال سـلس              اإلنسانية والت 

 وإذ تــسلم، يف هــذا الــصدد، بــضرورة إدمــاج منظــور ،مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل التعــايف فالتنميــة
  مراع للفروق بني اجلنسني يف تصميم مجيع مراحل إدارة أخطار الكوارث وتنفيذها،

ــشري   ــتعراض م وإذ تــ ــائج اســ ــو   إىل نتــ ــل هيوغــ ــار عمــ ــدة إلطــ ــرةنتــــصف املــ    للفتــ
  ،)٨(بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥

ــة  املنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث أُ   بــأن وإذ تــسلِّم   ــه الثالث قــر، يف دورت
ي ــاملنتـدى الرئيـس   وصـفه   ، ب ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣ إىل   ٨ي الفترة من    ـــف ف ــي جني ــفاملعقودة  

   للحد من أخطار الكوارث، وتنمية الشراكات والتنسيقاملشــورة االستراتيجيةالعاملي املعين ب
إدارة  املعنـون   احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ           بالتقرير اخلاص للهيئة   وإذ ترحب   

 الــذي صــدر  ،)٩(أخطــار الظــواهر الــشديدة والكــوارث يف ســبيل التكيــف مــع تغــري املنــاخ        
  ،٢٠١٢مارس / آذارجنيف يف يف

ــستويات،       وإذ تؤكــد   ــع امل ــى مجي ــات، عل ــا احلكوم ــيت تتيحه ــضافة ال ــة امل ــى القيم  عل
واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الـصلة مـن خـالل ختـصيص املـوارد الكافيـة                  

ن على حنو ميكن التنبؤ به ويف الوقت املناسب للحد من أخطار الكوارث بغية تعزيز قـدرة املـد                 
  واجملتمعات احمللية على مواجهة الكوارث، وفقا ملا تسمح به ظروفها وقدراهتا،

  ؛)١٠(٦٦/١٩٩  بتقرير األمني العام عن تنفيذ القرارحتيط علماً  - ١  
 موضـــوعي يف مـــسألة احلـــد مـــن أخطـــاربـــشكل  أمهيـــة مواصـــلة النظـــر تؤكـــد  - ٢  
 على أن تأخذ يف االعتبار الـدور        نيةاملع وتشجع الدول األعضاء وهيئات األمم املتحدة        ،الكوارث

  ؛املستدامة  مجلة أمور منها التنمية حتقيق من أجل،الكوارثأخطار املهم ألنشطة احلد من 
، وهتيـــب بالـــدول ومنظومـــة  )٨( االلتـــزام بإطـــار عمـــل هيوغـــو تعيـــد تأكيـــد  - ٣  
 اإلقليميـة واجملتمـع     املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون        األمم

  املدين التعجيل بتنفيذ إطار العمل وحتقيق أهدافه؛

__________ 
  )٨   A/CONF. 206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار.  
  )٩(   C. B. Field and others, eds. (New York, Cambridge University Press, 2012). 
  )١٠(   A/67/335.  
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 الدول األعضاء على أن تقوم، مبا يتفـق مـع أولوياهتـا الوطنيـة، بوضـع                 تشجع  - ٤  
ونظــم ملــسح املنــاطق املعرضــة  قواعــد بيانــات وطنيــة للخــسائر النامجــة عــن الكــوارث  وتطــوير

 عملية اختاذ القرار علـى مجيـع املـستويات احلكوميـة            دعمألخطار الكوارث وللتتبع املايل، بغية      
، من نظام الرصـد التـابع إلطـار عمـل هيوغـو دعمـاً لتقيـيم                 االقتضاءواالستفادة التامة، حسب    

  التقدم احملرز يف جمال احلد من أخطار الكوارث؛
 ضرورة التشجيع على زيـادة فهـم وإدراك أسـباب الكـوارث وضـرورة               تؤكد  - ٥  

 قـدرات التـصدي هلـا، ال سـيما مـن البلـدان الناميـة، عـن طريـق مجلـة أمـور، منـها                          بناء وتعزيـز  
تبادل أفضل املمارسات ونقل التكنولوجيا، على النحو املتفق عليه بـصورة متبادلـة، واملعـارف                
التقنية وبرامج التثقيف والتـدريب للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتيـسري إمكانيـة احلـصول علـى                     

ذات الــصلة وتعزيــز الترتيبــات املؤســسية وتــشجيع مــشاركة اجملتمعــات    البيانــات واملعلومــات 
  احمللية وتوليها زمام األمور عن طريق هنج جمتمعية إلدارة خماطر الكوارث؛

ــة، بوضــع       تؤكــد  - ٦   ــدان النامي ــيما البل ــضاء، وال س ــدول األع ــوم ال ــة أن تق  أمهي
لـدويل للحـد مـن الكـوارث،         واإلقليمـي وا   يد الـوطين ودون اإلقليمـي     استراتيجيات علـى الـصع    

وتكرر تأكيد ضرورة مواصلة إعداد مبادرات إقليمية وتطوير قدرات اآلليـات اإلقليميـة للحـد              
من املخاطر، حيثما وجـدت، لتعزيزهـا وتـشجيع اسـتخدام مجيـع األدوات املوجـودة وتبادهلـا،                  

ا الـدول األعـضاء   وتطلب إىل اللجان اإلقليمية أن تدعم، يف حدود والياهتا، اجلهـود الـيت تبـذهل    
  يف هذا الصدد، بتنسيق وثيق مع الكيانات املنفذة يف منظومة األمم املتحدة؛

 الــدول علــى أن تــويل األولويــة للحــد مــن الكــوارث يف إطــار العمــل   تــشجع  - ٧  
املــضطلع بــه علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة وأن تعــزز مــشاركة أصــحاب املــصلحة املعنــيني،   

ات احملليـة ومجعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة واجلهـات                 فيهم ممثلـو اجملتمعـ     مبن
الفاعلة األخرى يف اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وأن ختـصص املـوارد الكافيـة ألنـشطة احلـد                  

  من أخطار الكوارث على مستوى اجملتمعات احمللية؛
 املتــصلة باحلــد  والتــدابري بأمهيــة التنــسيق بــني التكيــف مــع تغــري املنــاخ  متــسلِّ  - ٨  

خماطر الكوارث، وتدعو احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إىل إدمـاج تلـك االعتبـارات               من
على حنو شامل يف خططها وبراجمها، مبا يف ذلك اخلطط اإلمنائيـة وبـرامج القـضاء علـى الفقـر،                    

م اجلهــود ويف إعــداد وتنفيــذ بــرامج العمــل الوطنيــة للتكيــف، وتــدعو اجملتمــع الــدويل إىل دعــ    
  اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا الصدد؛
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 املقـرر لمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث              بالـدورة الرابعـة ل     ترحب  - ٩  
، والـيت سـتركز علـى اسـتعراض     ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٢٣ إىل   ١٩عقدها يف جنيف يف الفترة من       

الــسابقة املعقــودة  التعهــد هبــا يف الــدورات الــيت جــرىالتقــدم احملــرز يف جمــال تنفيــذ االلتزامــات 
على املـشاركة فيهـا     مجيع أصحاب املصلحة    ، وتشجع   ٢٠١١  و ٢٠٠٩  و ٢٠٠٧عوام  األ يف

  مبستوى متثيل رفيع املستوى من خمتلف القطاعات؛
يف اليابـان   الكـوارث   أخطـار   املؤمتر العاملي الثالث املعـين باحلـد مـن           عقد   تقرر  - ١٠  

واعتمـاد إطــار للحـد مـن أخطــار    إطـار عمــل هيوغـو   الســتعراض تنفيـذ   ٢٠١٥عـام  يف أوائـل  
  ؛٢٠١٥ بعد عام ملاالكوارث 
، يف نطـاق املـؤمتر العـاملي الثالـث          ٢٠١٣ أن تنظر، قبـل هنايـة عـام          تقرر أيضاً   - ١١  

  وطرائق عقده واملشاركة فيه وشكله وتنظيمه بأكثر الطرق املمكنة كفاءة وفعالية؛
االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث أن تقـدم خـدمات              إىل أمانة    تطلب  - ١٢  

 العاملي الثالث لتيسري وضـع إطـار عمـل للحـد مـن أخطـار الكـوارث ملـا بعـد                      األمانة إىل املؤمتر  
  ؛أصحاب املصلحة املعنيني وأن تنسق األنشطة التحضريية بالتشاور مع مجيع ٢٠١٥عام 

املـــشاركة بـــشكل نـــشط   علـــى  املعنـــيني أصـــحاب املـــصلحةمجيـــع تـــشجع  - ١٣  
  للحـد مـن أخطـار الكـوارث فيمـا بعـد عـام         عمـل  وضـع إطـار   إىل  العملية التشاورية الرامية     يف

القيـام   مـن خـالل  بشأن إدارة أخطار الكوارث     تبادل الدروس املستفادة    ، بسبل تشمل    ٢٠١٥
  قليمية؛شاركة يف احملافل اإلمثال بعقد مشاورات بني أصحاب املصلحة املتعددين الوطنيني وامل

 للحـد مـن أخطـار الكـوارث وبنـاء         الواجب على إيالء االعتبار     تشجع بشدة   - ١٤  
  ؛٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  يف إطار خطة مواجهة الكوارثالقدرة على 

 على تعزيز اتبـاع هنـج تكميلـي ومتـسق بـني إطـار العمـل                 تشجع بشدة أيضاً    - ١٥  
  ؛٢٠١٥عام للحد من أخطار الكوارث وخطة التنمية ملا بعد 

ــشجع  - ١٦   ــع  ت ــيت بإمكاهنــ   مجي ــضاء ال ــدول األع ــدعم    ال ــدمي ال ــوارد وتق ــوفري امل ا ت
 حـىت تـتمكن      الدولية للحد من الكوارث على أن تفعل ذلك        أجل تعزيز أمانة االستراتيجية    من

الدولية اليت سينطوي عليها عملها يف املـستقبل والوفـاء بواليتـها            األمانة من مواجهة التحديات     
  ؛لة لعدة قطاعات بفعالية وكفاءةالشام
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مانـة  يبقـي قيـد االسـتعراض الترتيبـات املؤسـسية أل         إىل األمني العـام أن       تطلب  - ١٧  
لتمكينـها مـن االضـطالع       الدولية للحد من الكوارث هبدف توفري الـدعم لألمانـة            االستراتيجية

 املعنيــة باحلــد  لتنــسيق وكفــاءة بواليتــها الــشاملة لعــدة قطاعــات وبــدورها كجهــة ا      بفعاليــة
  ؛الكوارث يف منظومة األمم املتحدة من

ـــتق  - ١٨   ــدورهتا   ررــ ــال املؤقـــت لـ ــة أن تـــدرج يف جـــدول األعمـ  والـــستني، الثامنـ
االســتراتيجية الدوليــة ”، البنــد الفرعــي املعنــون “التنميــة املــستدامة”ون ـــــد املعنــــار البنــــإط يف

  ؛“للحد من الكوارث
 والـستني   الثامنـة ام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا           إىل األمني الع   تطلب  - ١٩  
  . عن تنفيذ هذا القرارتقريراً
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	4 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار A/C.2/67/L.47 لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	5 - وفي الجلسة 32 أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.47 (انظر الفقرة 12، مشروع القرار الأول).
	6 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.47، قام مقدِّمو مشروع القرار A/C.2/67/L.6 بسحبه.
	باء - مشروعا القرارين A/C.2/67/L.16 و A/C.2/67/L.50
	7 - في الجلسة 29 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الجزائر، باسم الـدول الأعضــاء في الأمم المتحدة أعضــاء مجموعــة الـ 77 والصيــن، مشــروع قــرار بعنوان ”الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث“ (A/C.2/67/L.16)، فيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها 54/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 60/195 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 64/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/157 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإذ تأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
	”وإذ تشير أيضاً إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (’خطة جوهانسبرغ التنفيذية‘)، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية،
	”وإذ تعيد تأكيد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“،
	”وإذ تشير إلى نتائج استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث،
	”وإذ تسلّم بأن المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث أُقّر، في دورته الثالثة المعقودة في جنيف في الفترة من 8 إلى 13 أيار/مايو 2011، بوصفه المنتدى الرئيسي على الصعيد العالمي لتنسيق المشورة الاستراتيجية وتنمية الشراكات للحد من أخطار الكوارث،
	”وإذ تحيط علماً بالتقرير الخاص الذي أعده الفريقان العاملان الأول والثاني التابعان للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بعنوان إدارة أخطار الظواهر الشديدة والكوارث في سبيل التكيف مع تغير المناخ والذي صدر في جنيف في آذار/مارس 2012،
	”1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 66/199؛
	”2 - تؤكد أهمية مواصلة النظر بشكل موضوعي في مسألة الحد من أخطار الكوارث، وتشجع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية على أن تأخذ في الاعتبار الدور المهم لأنشطة الحد من أخطار الكوارث، من أجل جملة أمور منها تحقيق التنمية المستدامة؛
	”3 - تعرب عن ترحيبها بالدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث المزمع عقدها في جنيف في الفترة من 19 إلى 23 أيار/مايو 2013، والتي ستركز على استعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ الالتزامات السابق التعهد بها في الدورات الأولى والثانية والثالثة التي عقدها المنتدى العالمي في أعوام 2007 و 2009 و 2011، وتشجع الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة على المشاركة فيها بمستوى تمثيل رفيع المستوى من مختلف القطاعات؛
	”4 - تقرر عقد المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في اليابان في أوائل عام 2015 لاستعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترة2005-2015 واعتماد إطار جديد للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015؛
	”5 - تطلب إلى أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تقدم خدمات الأمانة إلى المؤتمر وأن تنسق الأنشطة التحضيرية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة؛
	”6 - تشجع الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل نشط في العملية التشاورية الرامية لوضع إطار للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015، بسبل تشمل عقد مشاورات وطنية بين أصحاب المصلحة المتعددين وتقاسم الدروس المستفادة بشأن إدارة أخطار الكوارث وتشمل كذلك المشاركة النشطة في المحافل الإقليمية؛
	”7 - تشجع الدول الأعضاء على إيلاء الاعتبار الكافي للحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على التحمل في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وتدعو الدول الأعضاء في هذا الصدد إلى كفالة أن تكون نُهج التعامل مع هاتين العمليتين نهجاً منسقة متكاملة ومتسقة؛
	”8 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تقوم، بما يتفق مع أولوياتها الوطنية، بوضع وإرساء قواعد بيانات وطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث ونظم لمسح المناطق المعرضة لأخطار الكوارث وللتتبع المالي، بغية مساندة عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات الحكومية والاستفادة التامة، حسب اللزوم، من نظام الرصد التابع لإطار عمل هيوغو دعماً لتقييم التقدم المحرز في مجال الحد من أخطار الكوارث؛
	”9 - تحث الدول الأعضاء التي بإمكانها توفير الموارد وتقديم الدعم من أجل تعزيز أمانة الاستراتيجية على أن تفعل ذلك، حتى تتمكن الأمانة من مواجهة التحديات التي ينطوي عليها العمل المستقبلي المتعلق بالتنمية المستدامة وصوغ إطار الحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015؛
	”10 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقترح تدابير تكفل مواصلة دعم وتعزيز أمانة الاستراتيجية لتمكينها من الاضطلاع بعملها بفعالية، تُعرض على الدول الأعضاء لمناقشتها واعتمادها؛
	”11 -  تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطــار البنــد المعنـــون ’التنمية المستدامة‘، البند الفرعي المعنون ’الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث‘؛
	”12 -  تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار“.
	8 - وفي الجلسة 33 المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث“ (A/C.2/67/L.50)، قدمته مقررة اللجنة بناء على مشاورات غير رسمية عقدت بشأن مشروع القرار A/C.2/67/L.16.
	9 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار A/C.2/67/L.50 لا تترتب عليه آثار في الميزانية البرنامجية.
	10 - وفي الجلسة 33 أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.50 (انظر الفقرة 12، مشروع القرار الثاني).
	11 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.50، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/67/L.16 بسحبه.
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	12 - توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين:
	مشروع القرار الأول
	التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قـراراتها 52/200 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/185 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/197 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/194 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/255 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 59/232 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 61/199 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 63/215 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 65/158 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتمــاعي 1999/46 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 و 1999/63 المؤرخ 30 تموز/يوليه 1999 و 2000/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2000،
	وإذ تلاحظ أن النينيو ظاهرة متكررة يمكن أن تؤدي إلى أخطار طبيعية واسعة النطاق وأن يكون لها آثار خطيرة في حياة البشر،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية وضع استراتيجيات على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي ترمي إلى درء الأضرار التي تتسبب فيها الكوارث الطبيعية الناشئة عن ظاهرة النينيو والتخفيف منها وإصلاحها،
	وإذ تلاحظ أن التطورات التكنولوجية والتعاون الدولي قد عززا القدرة على التنبؤ بظاهرة النينيو، وبالتالي إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من آثارها السلبية،
	وإذ تأخذ في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة() وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ التنفيذية“)()، ولا سيما الفقرة 37 (ط) منها،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان هيوغو() وإطار عمل هيوغو للفترة 2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث()،
	وإذ تسلّم بأهمية الجهود الجارية لإدراج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في جهود التنمية المستدامة، بما في ذلك مراعاة الآثار المستقبلية لظاهرة النينيو في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ،
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث()، ولا سيما مرفق التقرير المعنون ”معلومات مستكملة عن التعاون الدولي للتخفيف من أثر ظاهرة النينيو/النينيا“، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهود من أجل مساعدة البلدان المتضررة بهذه الظاهرة؛
	2 - تنوه بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتا إسبانيا وإكوادور والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث من أجل دعم المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو في غواياكيل، إكوادور، وتشجع تلك الأطراف وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي على مواصلة تلك الإسهامات من أجل النهوض بالمركز؛
	3 - ترحب بالأنشطة المضطلع بها حتى الآن لتعزيز المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو عن طريق التعاون مع مراكز الرصد الدولية، بما فيها المؤسسات الوطنية لعلوم المحيطات، وتشجع على بذل المزيد من الجهود لزيادة الاعتراف بالمركز ودعمه إقليميا ودوليا ولاستحداث أدوات لصانعي القرار والسلطات الحكومية للحد من أثر ظاهرة النينيو؛
	4 - تلاحظ الإسهام الذي يقدمه المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو بوصفه مركزاً مرجعياً بشأن ظاهرة النينيو، بطرق منها إنشاء قاعدة بيانات مناخية جديدة للبلدان المعرضة للتذبذب الجنوبي المتصل بظاهرة النينيو، والقيام ببحوث تطبيقية في مجال تغير المناخ وتقييمات حالات الضعف في الأراضي المرتفعة والمناطق الساحلية والمناطق البحرية المحمية والمناطق الحضرية، وتوفير التدريب الفني في الأمريكيتين، وتشجع على تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع المراكز المعنية بشؤون المناخ الواقعة في المناطق الأخرى المتأثرة بظاهرة النينيو؛
	5 - تنوه بالدعم التقني والعلمي الذي تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لإصدار تنبؤات شهرية وموسمية منسقة على الصعيد الإقليمي، وبخاصة وضعها آلية لإعداد بيانات بآخر المستجدات المتعلقة بأحوال ظاهرة النينيو/النينيا، تعمل على أساس توافق الآراء وتتلقى مساهمات من مختلف المراكز المعنية بشؤون المناخ، بما فيها المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو؛
	6 - تشجع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في هذا الصدد، على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل البيانات والمعلومات مع المؤسسات المعنية؛
	7 - تهيب بالأمين العام وأجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، ولا سيما الأجهزة والصناديق والبرامج المشاركة في الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، لمواصلة تعزيز المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالنينيو، وتدعو المجتمع الدولي إلى أن يقدم المساعدة العلمية والتقنية والمالية ويمد يد العون لهذا الغرض، وأن يعزز، حسب الاقتضاء، المراكز الأخرى المخصصة لدراسة ظاهرة النينيو؛
	8 - تؤكد أهمية الحفاظ على نظام رصد التذبذب الجنوبي المتصل بظاهرة النينيو ومواصلة البحث في الظواهر الجوية البالغة الشدة وتحسين مهارات التنبؤ ووضع سياسات ملائمة للحد من أثر ظاهرة النينيو وغيرها من الظواهر الجوية البالغة الشدة، وتشدد على ضرورة مواصلة تطوير وتعزيز هذه القدرات المؤسسية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام أن يدرج فرعا بشأن تنفيذ هذا القرار في تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند الفرعي المعنون ”الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث“.
	مشروع القرار الثاني
	الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 54/219 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/195 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001، و 60/195 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 64/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/157 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإذ تأخذ بعين الاعتبار جميع القرارات الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تعيد تأكيد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، ولا سيما القرارات المتصلة بالحد من أخطار الكوارث،
	وإذ تشير إلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية()، وجدول أعمال القرن 21() وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21()، وإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة()، وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ التنفيذية)()، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية()،
	وإذ تؤكد أهمية الربط بقدر أكبر بين خطط الحد من أخطار الكوارث وتحقيق الانتعاش وخطط التنمية الطويلة الأجل، وإذ تدعو إلى وضع استراتيجيات أكثر تنسيقاً وشمولا تدمج الاعتبارات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في الاستثمارات العامة والخاصة وفي صنع القرار والتخطيط للعمل في مجلس المساعدة الإنسانية والتنمية من أجل الحد من المخاطر وزيادة القدرة على الصمود وكفالة انتقال سلس من مرحلة الإغاثة إلى التعافي فالتنمية، وإذ تسلم، في هذا الصدد، بضرورة إدماج منظور مراع للفروق بين الجنسين في تصميم جميع مراحل إدارة أخطار الكوارث وتنفيذها،
	وإذ تشير إلى نتائج استعراض منتصف المدة لإطار عمل هيوغو للفترة2005-2015: بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث()،
	وإذ تسلِّم بأن المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث أُقر، في دورته الثالثة المعقودة فــي جنيــف فـــي الفترة من 8 إلى 13 أيار/مايو 2011، بوصفه المنتدى الرئيســي العالمي المعني بالمشــورة الاستراتيجية والتنسيق وتنمية الشراكات للحد من أخطار الكوارث،
	وإذ ترحب بالتقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المعنون إدارة أخطار الظواهر الشديدة والكوارث في سبيل التكيف مع تغير المناخ()، الذي صدر في جنيف في آذار/مارس 2012،
	وإذ تؤكد على القيمة المضافة التي تتيحها الحكومات، على جميع المستويات، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة من خلال تخصيص الموارد الكافية على نحو يمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب للحد من أخطار الكوارث بغية تعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث، وفقا لما تسمح به ظروفها وقدراتها،
	1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 66/199()؛
	2 - تؤكد أهمية مواصلة النظر بشكل موضوعي في مسألة الحد من أخطار الكوارث، وتشجع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية على أن تأخذ في الاعتبار الدور المهم لأنشطة الحد من أخطار الكوارث، من أجل تحقيق جملة أمور منها التنمية المستدامة؛
	3 - تعيد تأكيد الالتزام بإطار عمل هيوغو(8)، وتهيب بالدول ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني التعجيل بتنفيذ إطار العمل وتحقيق أهدافه؛
	4 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقوم، بما يتفق مع أولوياتها الوطنية، بوضع وتطوير قواعد بيانات وطنية للخسائر الناجمة عن الكوارث ونظم لمسح المناطق المعرضة لأخطار الكوارث وللتتبع المالي، بغية دعم عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات الحكومية والاستفادة التامة، حسب الاقتضاء، من نظام الرصد التابع لإطار عمل هيوغو دعماً لتقييم التقدم المحرز في مجال الحد من أخطار الكوارث؛
	5 - تؤكد ضرورة التشجيع على زيادة فهم وإدراك أسباب الكوارث وضرورة بناء وتعزيز قدرات التصدي لها، لا سيما من البلدان النامية، عن طريق جملة أمور، منها تبادل أفضل الممارسات ونقل التكنولوجيا، على النحو المتفق عليه بصورة متبادلة، والمعارف التقنية وبرامج التثقيف والتدريب للحد من مخاطر الكوارث وتيسير إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات ذات الصلة وتعزيز الترتيبات المؤسسية وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية وتوليها زمام الأمور عن طريق نهج مجتمعية لإدارة مخاطر الكوارث؛
	6 - تؤكد أهمية أن تقوم الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، بوضع استراتيجيات على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي للحد من الكوارث، وتكرر تأكيد ضرورة مواصلة إعداد مبادرات إقليمية وتطوير قدرات الآليات الإقليمية للحد من المخاطر، حيثما وجدت، لتعزيزها وتشجيع استخدام جميع الأدوات الموجودة وتبادلها، وتطلب إلى اللجان الإقليمية أن تدعم، في حدود ولاياتها، الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، بتنسيق وثيق مع الكيانات المنفذة في منظومة الأمم المتحدة؛
	7 - تشجع الدول على أن تولي الأولوية للحد من الكوارث في إطار العمل المضطلع به على مستوى المجتمعات المحلية وأن تعزز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم ممثلو المجتمعات المحلية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن تخصص الموارد الكافية لأنشطة الحد من أخطار الكوارث على مستوى المجتمعات المحلية؛
	8 - تسلِّم بأهمية التنسيق بين التكيف مع تغير المناخ والتدابير المتصلة بالحد من مخاطر الكوارث، وتدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى إدماج تلك الاعتبارات على نحو شامل في خططها وبرامجها، بما في ذلك الخطط الإنمائية وبرامج القضاء على الفقر، وفي إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الجارية التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد؛
	9 - ترحب بالدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث المقرر عقدها في جنيف في الفترة من 19 إلى 23 أيار/مايو 2013، والتي ستركز على استعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في الدورات السابقة المعقودة في الأعوام 2007 و 2009 و 2011، وتشجع جميع أصحاب المصلحة على المشاركة فيها بمستوى تمثيل رفيع المستوى من مختلف القطاعات؛
	10 - تقرر عقد المؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في اليابان في أوائل عام 2015 لاستعراض تنفيذ إطار عمل هيوغو واعتماد إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015؛
	11 - تقرر أيضاً أن تنظر، قبل نهاية عام 2013، في نطاق المؤتمر العالمي الثالث وطرائق عقده والمشاركة فيه وشكله وتنظيمه بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وفعالية؛
	12 - تطلب إلى أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث أن تقدم خدمات الأمانة إلى المؤتمر العالمي الثالث لتيسير وضع إطار عمل للحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 وأن تنسق الأنشطة التحضيرية بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛
	13 - تشجع جميع أصحاب المصلحة المعنيين على المشاركة بشكل نشط في العملية التشاورية الرامية إلى وضع إطار عمل للحد من أخطار الكوارث فيما بعد عام 2015، بسبل تشمل تبادل الدروس المستفادة بشأن إدارة أخطار الكوارث من خلال القيام مثلا بعقد مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين الوطنيين والمشاركة في المحافل الإقليمية؛
	14 - تشجع بشدة على إيلاء الاعتبار الواجب للحد من أخطار الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	15 - تشجع بشدة أيضاً على تعزيز اتباع نهج تكميلي ومتسق بين إطار العمل للحد من أخطار الكوارث وخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تشجع جميع الدول الأعضاء التي بإمكانها توفير الموارد وتقديم الدعم من أجل تعزيز أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث على أن تفعل ذلك حتى تتمكن الأمانة من مواجهة التحديات الدولية التي سينطوي عليها عملها في المستقبل والوفاء بولايتها الشاملة لعدة قطاعات بفعالية وكفاءة؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يبقي قيد الاستعراض الترتيبات المؤسسية لأمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بهدف توفير الدعم للأمانة لتمكينها من الاضطلاع بفعالية وكفاءة بولايتها الشاملة لعدة قطاعات وبدورها كجهة التنسيق المعنية بالحد من الكوارث في منظومة الأمم المتحدة؛
	18 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين، في إطــار البنــد المعنـــون ”التنمية المستدامة“، البند الفرعي المعنون ”الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث“؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

