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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٥٩/٢٣١
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تشـــــري   ــؤرخ ٤٤/٢٣٦إىل قراراهتـــ ــانون ٢٢ املـــ ــمرب / األولكـــ  ،١٩٨٩ديســـ

ــؤرخ  ٤٩/٢٢ و ــف املـ ــانون ٢ ألـ ـــديس/ األولكـ ــؤرخ  ٤٩/٢٢  و،١٩٩٤مرب ــ ــاء املـ  ٢٠ بـ
، ١٩٩٨مرب  ـــــــ ديس/ األول كانون ١٥ؤرخ  ــ امل ٥٣/١٨٥  و ،١٩٩٤مرب  ـــديس/ األول كانون

 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٥  و،١٩٩٩ديســـمرب / األولكـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٩ و
 ٥٨/٢١٤  و ٢٠٠٢ديسـمرب   / األول كـانون  ٢٠ املؤرخ   ٥٧/٢٥٦  و ،٢٠٠١ديسمرب  /األول

، وقــــراري اجمللــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي ٢٠٠٣ديســــمرب / األولانونكــــ ٢٣املــــؤرخ 
، ٢٠٠١يوليــه /متــوز ٢٦ املــؤرخ ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩يوليــه /متــوز ٣٠ املــؤرخ ١٩٩٩/٦٣

 بشـأن   ٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران  ٢٣ باء املؤرخ    ٥٧/٢٧٠االعتبار الواجب قرارها    إذ تأحذ يف    و
الـيت تعقـدها   ومـؤمترات القمـة    الرئيسـية   ؤمترات  ملـ اكـاملني واملنسـقني لنتـائج       تالتنفيذ واملتابعـة امل   

 يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،األمم املتحدة 
يف “ قابليــة التــأثر هبــا  وإدارة الكــوارث  ”املعنــون  إدراج البنــدإىل أيضــا تشــري وإذ  

 ،)١(برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة
لطبيعيـة علـى الـرغم مـن أهنـا تلحـق أضـرارا باهلياكـل                 أن الكـوارث ا    رر تأكيد وإذ تك  

األساســية االجتماعيــة واالقتصــادية جلميــع البلــدان، فــإن العواقــب الطويلــة األمــد املترتبــة علــى  
 بالنسبة للبلدان النامية، وتعرقـل حتقيـق تنميتـها          ، بوجه خاص  ،الكوارث الطبيعية تكون وخيمة   

 املستدامة،

_______________ 
، (E/2003/29) ٩، امللحـق رقـم   ٢٠٠٣ الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،        :انظر )١(

 .الفصل األول، الفرع ألف
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 املضــي يف تطــوير املعــارف العلميــة والتقنيــة القائمــة      باحلاجــة املاســة إىل وإذ تســلم  
 الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تشـدد علـى حاجـة        بناء القدرة على مقاومة   من أجل   واالستفادة منها   

 البلدان النامية إىل الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،
وتزايـد اآلثـار املترتبـة      لكـوارث الطبيعيـة     إزاء عدد ونطاق ا   عن بالغ قلقها    وإذ تعرب    
 ممــا أســفر عــن خســائر جســيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة   ، يف الســنوات األخــريةعليهــا

سـيما    وال  يف كافـة أحنـاء العـامل،       الضـعيفة واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األمد متـس اجملتمعـات          
 يف البلدان النامية،

االقتصادية الـيت تزيـد   و ألنشطة االجتماعية ل فهم   رةبلوباحلاجة إىل مواصلة    وإذ تسلم    
ومواصـلة  بنـاء  إىل  وة تلـك األنشـطة،  من حدة قابلية تأثر اجملتمعات بالكوارث الطبيعية ومعاجلـ  

  الكوارث،ألخطار التصدي اجملتمعات على ةقدرتعزيز 
ث التـأثر بـالكوار  قابليـة   على أن احلد من الكوارث، مبا يف ذلـك احلـد مـن            تشددوإذ   

 الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،
 )٢(ؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة        ملنفيذ  تالطبيق خطة   أمهية النهوض بت  وإذ تؤكد    

  وإدارة الكوارث،األخطارلتأثر وتقييم ابشأن قابلية واألحكام ذات الصلة الواردة فيها 
 مجيع األفرقة العاملة اليت أنشأهتا فرقـة العمـل          العمل اجلاري الذي تقوم به    وإذ تالحظ    

املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث وهي الفريق العامـل املعـين بـتغري املنـاخ واحلـد مـن            
الكوارث، والفريق العامل املعين باحلد من الكوارث يف أفريقيـا، والفريـق العامـل املعـين                 أخطار
ملؤمتر العـاملي للحـد مـن       املعـين بـا   لكوارث، والفريق العامل    آثار ا تقييم  لتأثر و ار وقابلية   اخطباأل

 الكوارث،
بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا  - ١ 
 ؛)٣(الكوارث
ر اخطـ أاحلكومات واملنظمـات الدوليـة ذات الصـلة إىل النظـر يف تقيـيم               تدعو   - ٢ 

  خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛يفالكوارث باعتبار ذلك عنصرا أساسيا 

_______________ 
 - أغسـطس / آب ٢٦مة العاملي للتنمية املسـتدامة، جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا،            تقرير مؤمتر الق   )٢(
ــول٤ ــع    ( ٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــم املبي ، الفصــل ) والتصــويبA.03.II.A.1منشــورات األمــم املتحــدة، رق

 .، املرفق٢ األول، القرار
)٣( A/59/228. 
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بالعمل الذي تقوم به العملية التحضريية اجلارية للمؤمتر العـاملي للحـد            ترحب   - ٣ 
ينـاير  / الثـاين  كـانون  ٢٢ إىل   ١٨ الفتـرة مـن      يفمن الكوارث، الذي سيعقد يف كويب، اليابـان،         

 ؛٢٠٠٥
ــة  مــع التقــدير  تالحــظ - ٤  ــه حكوم ــذي أعلنت ــربع الســخي ال ــة   الت ــان لتغطي  الياب

 من تربعات لتسـهيل مشـاركة ممثلـي البلـدان           مبا مت تقدميه فعال   تكاليف املؤمتر العاملي، وترحب     
بعـد  وتـدعو الـدول الـيت مل تسـهم          سيما ممثلـي أقـل البلـدان منـوا، يف ذلـك احلـدث،                 ال النامية،

 أن تقوم بذلك؛إىل بتربعات 
األمـــم املتحـــدة ووكاالهتـــا  للـــدول األعضـــاء ومجيـــع هيئـــات دعوهتـــا تكــرر  - ٥ 
فرقـة  أعضـاء    خباصـة  و  وغريها من الوكـاالت واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة،            املتخصصة

 العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث، إىل املشاركة بنشاط يف املؤمتر العاملي؛
ــى النحــو   ،اجملموعــات الرئيســية تشــجع  - ٦  ــرن  عل  احملــدد يف جــدول أعمــال الق

 علــى زيــادة اإلســهام يف املــؤمتر العــاملي واملشــاركة فيــه بنشــاط، وفقــا للنظــام الــداخلي  ،)٤(٢١
 الذي وافقت عليه جلنته التحضريية؛

 أمهيـــة التعـــاون والتنســـيق الـــوثيقني بـــني املؤسســـات ذات الصـــلة،       ؤكـــدت - ٧ 
، يف  داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، ومــع املنظمــات الدوليــة األخــرى ذات الصــلة  وخصوصــا

 ، داخـل نطـاق واليتـها ومـع مراعـاة           علـى حـد سـواء      هالتحضري للمـؤمتر العـاملي ومتابعـة نتائجـ        
 لديها من مزايا نسبية وضرورة تفادي أي ازدواجية يف العمل؛ ما

أن تواصــل التعــاون والتنســيق بــني احلكومــات ومنظومــة األمــم   تؤكــد أيضــا  - ٨ 
املتحـــدة واملنظمـــات األخـــرى واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والشـــركاء   
ــار النامجــة عــن الكــوارث        ــرب عنصــرا أساســيا يف معاجلــة اآلث اآلخــرين، حســب االقتضــاء، يعت

 الطبيعية بشكل فعال؛
 الكــوارث واألطــر اإلقليميــة، حســب  أخطــاردارة بأمهيــة الــربط بــني إتســلم  - ٩ 

 ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة      ،)٥(الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا      كالربط مثال مع    االقتضاء،  
  الفقر والتنمية املستدامة؛قضاء علىبال

_______________ 
 ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤-٣نريو،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـا           )٤(
ــع   ( ــم املبي ــد األول)ان والتصــويبA.93.I.8منشــورات األمــم املتحــدة، رق ــيت اختــ  :، اجملل ها ذالقــرارات ال

 .، املرفق الثاين١، القرار املؤمتر
  )٥( A/57/304املرفق ،. 
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 إشــراك املــرأة يف وضــع   وكــذلكبأمهيــة دمــج منظــور جنســاين تســلم أيضــا  - ١٠ 
 سيما يف مرحلة احلد من الكوارث؛  الاحل إدارة الكوارث،تصور جلميع مروتنفيذ 

بـد    وال ر وتقييمها وإدارهتـا قبـل وقـوع الكـوارث،         اخط أمهية حتديد األ   تؤكد - ١١ 
يف هذا الشأن من أن تتضافر جهود األوساط اإلمنائيـة واإلنسـانية والعلميـة والبيئيـة علـى مجيـع                    

، يف خطــط التنميــة وبــرامج ســب االقتضــاءحاملســتويات، وأمهيــة إدمــاج احلــد مــن الكــوارث، 
 القضاء على الفقر؛

 ، ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث واملعرفـة هبـا بشـكل أفضـل             تؤكد أيضا  - ١٢ 
 مــن بينــها نقــل اخلــربات  ،أمــورمجلــة بنــاء وتعزيــز قــدرات التصــدي هلــا مــن خــالل   كــذلك و

ذات الصـلة وتعزيـز الترتيبـات       واملعارف التقنيـة وتبادهلـا واحلصـول علـى املعلومـات والبيانـات              
 املؤسسية، مبا يف ذلك املنظمات اجملتمعية؛

بأمهية اإلنـذار املبكـر باعتبـاره عنصـرا أساسـيا يف احلـد مـن الكـوارث،                  تسلم   - ١٣ 
 الـذي عقـد     ،وتوصي بتنفيذ النتائج اليت توصل إليها املؤمتر الـدويل الثـاين املعـين باإلنـذار املبكـر                

، وحتـيط علمـا بالعمـل       ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ إىل   ١٦لفترة من    ا يفيف بون، أملانيا،    
 ؛يف بون )٦(اإلضايف الذي أجنز يف هذا الصدد، مبا يف ذلك إنشاء برنامج تعزيز اإلنذار املبكر

 للحــد مــن تنســيقاحلكومــات وضــع بــرامج وطنيــة أو إنشــاء مراكــز   ب يــبهت - ١٤ 
لـربامج تبـادل املعلومـات ذات الصـلة باملعـايري       اهذهوتشجع على أن جيري يف إطار      الكوارث،  
هـو موجـود فعـال مـن هـذه الـربامج، وحتـث             مـا  ، وتشجع احلكومات علـى تعزيـز      واملمارسات

يناسب من دعـم لتلـك اآلليـات، وتـدعو األمـني العـام إىل                ما منظومة األمم املتحدة على تقدمي    
الدوليــة السـتراتيجية  لني الوكــاالت تعزيـز اخلـدمات اإلقليميــة الـيت تقــدمها األمانـة املشــتركة بـ     

 لكفالة هذا الدعم؛لحد من الكوارث ل
، بوصـفه رئـيس      أن يواصـل    إىل وكيل األمني العـام للشـؤون اإلنسـانية         تطلب - ١٥ 

فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث، إجـراء اسـتعراض سـنوي لألعمـال                     
 فعال يف حتقيق أهداف االستراتيجية؛الا ههامكفل إسلكي ياليت تقوم هبا األفرقة العاملة 

 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن           تعرب عن تقديرها   - ١٦ 
 طريق التربع للصندوق االستئماين لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛

_______________ 
)٦( A/CONF.206/PC(II)/4 ٩ ’١٤، الفقرة‘. 
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سـتئماين   اجملتمع الدويل على توفري املـوارد املاليـة الالزمـة للصـندوق اال           تشجع - ١٧ 
يلــزم مــن املــوارد العلميــة والتقنيــة والبشــرية وغريهــا لضــمان الــدعم    مــا وتقــدمي،لالســتراتيجية

ــة العمــل املشــتركة بــني       ــة املشــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية وفرق الكــايف ألنشــطة األمان
 الوكاالت للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة؛

يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداريـة، يف             مـا   إىل األمني العـام أن يرصـد       تطلب - ١٨ 
حدود املوارد املتاحـة، كـي يتسـىن لألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية أداء عملـها                     

 بفعالية؛
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـتني                  أيضـا    تطلب - ١٩ 

املـؤمتر العـاملي للحـد مـن الكـوارث، وذلـك          سـيما عـن نتـائج         وال تقريرا عن تنفيذ هذا القرار،    
 .“التنمية املستدامة”يف إطار البند املعنون 

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


