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 لدورة الستونا
   من جدول األعمال) ج (٥٢البند 

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: التنمية املستدامة  
 

 *تقرير اللجنة الثانية  
 

 )اليمن (الشبييبالسيد عبد امللك : املقرر
 

 مقدمة -أوال  
مـــن جـــدول األعمـــال  ٥٢أجـــرت اللجنـــة الثانيـــة مناقـــشة موضـــوعية بـــشأن البنـــد    - ١
يف اجللـسات   ) ج(إجراءات بشأن البنـد الفرعـي       اللجنة   واختذت   ).٢، الفقرة   A/60/488 انظر(

 ديــسمرب/ األولكــانون ٢و نــوفمرب / الثــاينتــشرين ١٥ و ١٠، املعقــودة يف ٣٣ و ٣٠  و٢٧
ــرد . ٢٠٠٥ ــرد ســ ــصلة    ويــ ــوجزة ذات الــ ــر املــ ــي يف احملاضــ ــد الفرعــ ــة يف البنــ ــر اللجنــ لنظــ

)A/C.2/60/SR.27 33 و 30 و.( 
 

 النظر يف املقترحات -ثانيا  
 

 A/C.2/60/L.46 و A/C.2/60/L.25مشروعا القرارين  -ألف  
، عـرض ممثـل جامايكـا       ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ١٠، املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة    - ٢

 ٧٧اسم الدول األعـضاء فـــي األمـم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء فـــي جمموعـة الــ                      ونقح شفويا ب  
ـــرار معنــون     والــصني واملكــسيك واليابــان، الــيت انــضمت إليهــا الحقــا جامايكــا، مــشــروع قــ

 :نصه  وفيما يلي،)A/C.2/60/L.25(“ وارثـــن الكــة للحد مــــة الدوليـــاالستراتيجي”
 

 .Add.1-8 و A/60/488سيصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف تسعة أجزاء حتت الرمز  * 
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 ،إن اجلمعية العامة  
، ١٩٨٩ديـسمرب   / األول كـانون  ٢٢ املؤرخ   ٤٤/٢٣٦إىل قراراا   إذ تشري   ”  
ــاء املــؤرخ ٤٩/٢٢ ، و١٩٩٤مرب ــديــس/ األولكــانون ٢ ألــف املــؤرخ ٤٩/٢٢ و  ب

ــانون ٢٠ ــس/ األولكــــــ ـــؤرخ ٥٣/١٨٥ ، و١٩٩٤مرب ـــديــــــ ــانون ١٥ املـــــــ  كــــــ
، ١٩٩٩ديــسمرب / األولكــانون ٢٢ املــؤرخ ٥٤/٢١٩ ، و١٩٩٨مرب ــــــديــس/األول

 ٢٠ املــؤرخ  ٥٧/٢٥٦ ، و٢٠٠١ديــسمرب / األولكــانون  ٢١ املــؤرخ ٥٦/١٩٥ و
ديــــسمرب / األولكــــانون ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢ديــــسمرب / األولكــــانون
، وقــراري الــس ٢٠٠٤ ديــسمرب/  كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٣

 ٢٠٠١/٣٥  و ١٩٩٩يوليـه    /متـوز  ٣٠ املـؤرخ    ١٩٩٩/٦٣االقتصادي واالجتماعي   
 بـاء  ٥٧/٢٧٠االعتبـار الواجـب قرارهـا    إذ تأخذ يف و،  ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦املؤرخ  
كـاملني واملنـسقني لنتـائج      ت بـشأن التنفيـذ واملتابعـة امل       ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٣املؤرخ  

األمـم املتحـدة يف امليـدانني االقتـصادي      اليت تعقدها   ومؤمترات القمة   الرئيسية  ؤمترات  امل
 واالجتماعي،

إزاء تزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتفاقم       عن بالغ قلقها    تعرب  وإذ  ”  
ــسنوات  ــا يف ال ــفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب        أثره ــا أس األخــرية، مم

اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األمد متـس اتمعـات الـضعيفة يف كافـة أحنـاء               
 سيما يف البلدان النامية، العامل، وال

أن الكوارث الطبيعية علـى الـرغم مـن أـا تلحـق أضـرارا               تؤكد جمددا   وإذ  ”  
باهلياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية جلميع البلدان، فإن العواقب الطويلة األمـد           

الكـوارث الطبيعيـة تكـون وخيمـة بوجـه خـاص للبلـدان الناميـة، وتعرقـل                   املترتبة على 
 حتقيق تنميتها املستدامة،

ن احلد من خماطر الكوارث هو مسألة جامعة يف سـياق التنميـة      بأ وإذ تسلم ”  
 املستدامة،

  بالعالقة الواضحة بني الكوارث وإعادة التأهيل والتنمية،وإذ تسلم أيضا”  
ــسلم كــذلك  ”   ــة    وإذ ت باحلاجــة املاســة إىل املــضي يف تطــوير املعــارف العلمي

ــن أجــل      ــها م ــتفادة من ــة واالس ــة القائم ــدرة  والتقني ــاء الق ــى بن ــة الكــوارث  عل مواجه
الطبيعية، وإذ تشدد على حاجـة البلـدان الناميـة إىل الوصـول إىل التكنولوجيـا الالزمـة                  

 للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،
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 على أن احلد مـن الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن قابليـة التـأثر                     تشددوإذ  ”  
 امة،بالكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستد

أمهيـة النـهوض بتطبيـق خطـة التنفيـذ ملـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة                  وإذ تؤكد   ”  
ــستدامة  ــذ ”امل ــسربغ للتنفي ــا“خطــة جوهان ــيم    ، وأحكامه ــأثر وتقي ــة الت ــة بقابلي املتعلق

 األخطار وإدارة الكوارث،
 للترتيبـات املمتـازة    حلكومـة وشـعب اليابـان   وإذ تعرب عن امتناا العميـق    ”  

 الستضافة املؤمتر العاملي بشأن احلد مـن الكـوارث الـذي انعقـد يف كـويب،                 تاليت اختذ 
ــن    ــرة م ــاين ٢٢ إىل ١٨هيوغــو، يف الفت ــاير / كــانون الث ــة  ٢٠٠٥ين ــضيافة املقدم ، ولل

ــذين      للمــشتركني، وللمرافــق واخلــدمات الــيت وضــعت حتــت تــصرفهم وللمــوظفني ال
 اشــتراك ممثلــي البلــدان لتربعــات الــيت قــدمت لتيــسريولكافــة اوضــعوا حتــت تــصرفهم، 

 النامية يف املؤمتر، وال سيما ممثلي أقل البلدان منوا،
بنــاء : ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطــار عمــل هيوغــو  وإذ ترحــب بــإعالن هيوغــو ”  

قدرة األمم واتمعات على مواجهة الكوارث، والبيـان املـشترك الـصادر عـن الـدورة                
ن املخاطر من أجل مستقبل أكثـر أمنـا،    احلد م : االستثنائية املعنية بكارثة احمليط اهلندي    
 بالصيغة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي،

 بـأن إطـار عمـل هيوغـو يكمـل اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل          وإذ تسلم ”  
ــا  ــر أمن ــة والتأهــب هلــا وختفيــف    : عــامل أكث ــة التقــاء الكــوارث الطبيعي ــادئ توجيهي مب

 حدا، وخطة العمل املتصلة ا،
الوثيقــة اخلتاميــة لنتــائج مــؤمتر القمــة اجلــزء املتعلــق بالتنميــة يف  إىل وإذ تــشري”  

 ،٢٠٠٥العاملي لعام 
 بتقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد            حتيط علما  - ١”  

 من الكوارث؛
ــد - ٢”   ــو    تؤي ــار عمــل هيوغ ــو، وإط ــاء : ٢٠١٥-٢٠٠٥ إعــالن هيوغ بن

لكوارث، والبيـان املـشترك الـصادر عـن الـدورة           قدرة األمم واتمعات على مواجهة ا     
احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثـر أمنـا،     : االستثنائية املعنية بكارثة احمليط اهلندي    

 بالصيغة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي بشأن احلد من الكوارث؛
 إىل إدمـاج احلـد مـن خمـاطر الكـوارث بـصورة أكثـر فعاليـة يف                   تدعو - ٣”  

لتنميــة املــستدامة والتخطــيط هلــا وبرجمتــها؛ وإىل تطــوير وتعزيــز املؤســسات سياســات ا
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نـهجي  الـدمج امل واآلليات والطاقات الكفيلة ببناء القدرة على مواجهة األخطـار؛ وإىل         
 تنفيــذ بــرامج التأهــب حلــاالت الطــوارئ واالســتجابة هلــا  يفنهج احلــد مــن املخــاطر لــ

 واالنتعاش منها؛
عضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا املؤسـسات              الدول األ  تدعو - ٤”  

املالية الدوليـة واهليئـات اإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة ومؤسـسات اتمـع املـدين ذات                  
 الصلة إىل تأييد خطة عمل هيوغو وتنفيذها ومتابعتها ودعمها؛

ــب - ٥”   ــددة      ي ــات احمل ــل االلتزام ــشكل كام ــذ ب ــدويل أن ينف ــاتمع ال  ب
يف إعــالن هيوغـو وخطــة عمــل هيوغـو واملتــصلة بتقـدمي املــساعدة إىل البلــدان    الـواردة  

النامية املعرضة للكوارث الطبيعية والدول املنكوبـة بـالكوارث الـيت متـر مبرحلـة انتقـال                 
صــوب االنتعــاش املــادي واالجتمــاعي واالقتــصادي املــستدام؛ وإىل أنــشطة احلــد مــن   

كـوارث وإىل عمليـات إعـادة التأهيـل، مـن      املخاطر يف مرحلـة االنتعـاش بعـد وقـوع ال          
وغريهــا مــن املــوارد يف حينــها ونقــل التكنولوجيــا  الكافيــة خــالل تــوفري املــوارد املاليــة 
 السليمة بيئيا وبناء القدرات؛

ــة      يــب - ٦”   ــة الدولي ــا املؤســسات املالي ــا فيه ــم املتحــدة، مب ــة األم  مبنظوم
وغــو يف اســتراتيجياا وبراجمهــا، واملنظمــات الدوليــة أن تــدمج أهــداف إطــار عمــل هي

ــة عــن طريــق تلــك       ــدان النامي ــسيق القائمــة ومــساعدة البل واالســتفادة مــن آليــات التن
 اآلليات يف القيام على وجه السرعة بتصميم تدابري للحد من خماطر الكوارث؛

ــة      يــب - ٧”   ــة الدولي ــا املؤســسات املالي ــا فيه ــم املتحــدة، مب ــة األم  مبنظوم
يميــة وغريهــا مــن املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة أن تــدعم، علــى حنــو   واملــصارف اإلقل

مطـرد ويف حينـه، اجلهــود الـيت تبــذهلا البلـدان املنكوبـة بــالكوارث مـن أجــل احلـد مــن        
 خطر الكوارث ويف عمليات االنتعاش بعد وقوع الكوارث وعمليات إعادة التأهيل؛

مــن إلقليميــة املتخــذة  جبميــع املبــادرات اإلقليميــة ودون احتــيط علمــا - ٨”  
 حتقيق احلد من خطر الكوارث وتكـرر احلاجـة إىل اختـاذ مبـادرات إقليميـة وبنـاء                   أجل

قدرة اآلليات اإلقليمية على احلد من خطر الكوارث وتعزيزها حيثمـا وجـدت وحتـث         
 على استخدام وتقاسم مجيع األدوات املوجودة؛

اءات احملـددة يف إطـار       أمهية وضع آليـات دوليـة لتنفيـذ اإلجـر          تالحظ - ٩”  
عمل هيوغو من قبيل منهاج العمل الدويل لالنتعاش الذي شرع بـه لـضمان احلـد مـن             

 قابلية التأثر يف مرحلة االنتعاش بعد وقوع الكوارث؛
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 بأنه تقع على عاتق كل دولة املسؤولية الرئيـسية عـن تنميتـها              تسلم  - ١٠”  
لة للحد من خطر الكوارث والرامية، يف مجلـة  الذاتية املستدامة وعن اختاذ التدابري الفعا    

ــروات       ــة اهلياكــل األساســية وغريهــا مــن الث ــة النــاس يف إقليمهــا ومحاي أمــور، إىل محاي
الوطنية مـن آثـار الكـوارث بوسـائل منـها تنفيـذ ومتابعـة إطـار عمـل هيوغـو، وتؤكـد                   

 أمهية التعاون الدويل والشراكات لدعم تلك اجلهود الوطنية؛
 باحلاجة إىل تعزيـز تبـادل املمارسـات اجليـدة واملعـارف             م أيضا تسل  - ١١”  

 والدعم التقين فيما بني مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
 باتمع الدويل أن يدعم تطوير وتقويـة املؤسـسات واآلليـات            يب  - ١٢”  

 ـدف اإلسـهام   ،والقدرات على مجيع املستويات، وخباصة على مستوى اتمع احمللي  
 كل منهجي يف بناء القدرة على مواجهة املخاطر؛بش

ــة للحــد مــن     تؤكــد  - ١٣”   ــدرة شــبكة االســتراتيجية الدولي ــز ق ــة تعزي  أمهي
 وفق ما قرره إطار عمل هيوغـو وتطلـب          ،الكوارث من أجل توفري أساس متني للعمل      

 عـن هـذه     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والستني تقريرا            
 املسألة؛

 بأمهية دمج منظـور جنـساين وكـذلك إشـراك املـرأة يف وضـع           تسلم  - ١٤”  
 وتنفيذ تصور جلميع مراحل إدارة الكوارث، ال سيما يف مرحلة احلد من الكوارث؛

 للبلــدان الــيت قــدمت دعمــا ماليــا ألنــشطة      تعــرب عــن تقــديرها    - ١٥”  
 الستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛التربع للصندوق االستئماين لباالستراتيجية 

 اتمع الـدويل علـى تـوفري املـوارد املاليـة الالزمـة للـصندوق                تشجع  - ١٦”  
االستئماين لالستراتيجية، وتقدمي ما يلزم من املوارد العلمية والتقنيـة والبـشرية وغريهـا              

ســتراتيجية الــدعم الكــايف ألنــشطة األمانــة املــشتركة بــني الوكــاالت لال تــوفر لــضمان 
 وفرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة؛

 املـوارد  ، يف حـدود املـوارد املتاحـة،    إىل األمني العام أن يرصـد    تطلب - ١٧”  
داء عملــها أللألمانــة املــشتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية   الكافيــة املاليــة واإلداريــة

 بفعالية؛
كومـات واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة إىل النظـر يف              احل تدعو - ١٨”  

تقييم أخطار الكوارث باعتبـار ذلـك عنـصرا أساسـيا يف خطـط التنميـة وبـرامج                  
 القضاء على الفقر؛
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 أمهيـــة حتديـــد األخطـــار وتقييمهـــا وإدارـــا قبـــل وقـــوع       تؤكـــد - ١٩”  
 واإلنـسانية   بد يف هذا الشأن مـن أن تتـضافر جهـود األوسـاط اإلمنائيـة               الكوارث، وال 

حــسب والعلميـة والبيئيــة علــى مجيــع املــستويات، وأمهيــة إدمــاج احلــد مــن الكــوارث،  
 ، يف خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛االقتضاء

 ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث واملعرفة ا بـشكل  تؤكد أيضا   - ٢٠”  
، وبــصفة  مــن خــاللأفــضل، وبنــاء وتعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة علــى التــصدي هلــا 

نقل التكنولوجيات الـسليمة بيئيـا وتبـادل اخلـربات واملعـارف التقنيـة            خاصة عن طريق    
املعلومـات ذات الـصلة وتعزيـز الترتيبـات املؤسـسية، مبـا يف              البيانـات و  واحلصول علـى    

 ذلك املنظمات اتمعية؛
د مــن بأمهيــة اإلنــذار املبكــر باعتبــاره عنــصرا أساســيا يف احلــ  تــسلم   - ٢١”  

 املعـين باإلنـذار     لـث إليها املؤمتر الـدويل الثا    تتطلع إىل النتائج اليت سيتوصل      الكوارث، و 
 ؛٢٠٠٦مارس /آذار ٢٩ إىل ٢٧ الفترة من يفعقد يف بون، سي الذي ،املبكر

 دعوا إىل احلكومات أن تقوم بوضع بـرامج وطنيـة أو إنـشاء              تكرر - ٢٢”  
يـز مـا هـو موجـود فعـال مـن هـذه الـربامج،         مراكز تنـسيق للحـد مـن الكـوارث أو تعز       

 الــربامج تبــادل املعلومــات ذات الــصلة باملعــايري هــذهوتــشجع علــى أن جيــري يف إطــار 
يناسـب مـن    ، وحتث منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد علـى تقـدمي مـا       واملمارسات

لـيت   اإلقليميـة ا   املـساعدة دعم لتلك اآلليـات، وتـدعو األمـني العـام إىل تعزيـز خـدمات                
مـن  تقدمها األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث              

 كفالة هذا الدعم؛أجل 
التعاون والتنسيق بـني احلكومـات ومنظومـة    استمرار  أن  تؤكد أيضا    - ٢٣”  

األمــم املتحــدة واملنظمــات األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    
رين، حسب االقتـضاء، يعتـرب عنـصرا أساسـيا يف معاجلـة اآلثـار النامجـة                 والشركاء اآلخ 

 عن الكوارث الطبيعية بشكل فعال؛
ــسلم  - ٢٤”   ــربط، حــسب   ت ــة ال ــضى احلــال بأمهي ــني إدارة ، مقت ــارب  أخط

كـالربط مـثال بـني االسـتراتيجية اإلقليميـة األفريقيـة للحـد             الكوارث واألطر اإلقليمية،    
 ملعاجلـة  ،الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا        إطار   من الكوارث اليت وضعت يف    

  الفقر والتنمية املستدامة؛قضاء علىاملسائل املتعلقة بال



A/60/488/Add.3  
 

05-62787 7 
 

 أمهية تنفيذ الـربامج ذات الـصلة بالقـضاء علـى الفقـر والتنميـة                تؤكد - ٢٥”  
ــالكوارث يف أمريكــا      ــأثرا ب ــاطق األشــد ت املــستدامة وإدارة احلــد مــن الكــوارث يف املن

 تينية ومنطقة البحر الكارييب؛الال
 على ضرورة مواصلة اتمع الدويل إيـالء اهتمامـه ملرحلـة مـا      تشدد - ٢٦”  

ــدعم         ــسياسية ل ــى اإلرادة ال ــن أجــل احملافظــة عل ــة يف حــاالت الطــوارئ م ــد اإلغاث بع
عمليات إعادة التأهيل والتعمري واحلد من املخاطر يف األجلني املتوسـط والطويـل، وال              

الـيت تـضررت مـن كارثـة موجـة       سياق اجلهود اليت تبـذهلا حكومـات البلـدان     سيما يف 
 تسونامي اليت حلت باحمليط اهلندي والزلزال الذي عصف مبنطقة جنوب آسيا؛ال
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا احلاديـة           تطلب - ٢٧”  

 “.‘التنمية املستدامة’ند املعنون والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار الب
الربناجميـة علـى    ويف اجللسة نفسها، تال أمني اللجنة بيانـا عـن اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة      - ٣

 .A/C.2/60/L.25القرار مشروع 
ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٣٣يف اجللــسة و - ٤

دم املقـ ) A/C.2/60/L.46" (الدولية للحـد مـن الكـوارث      اتيجية    االستر" رار املعنون   قالمشروع  
رمسيـة   ، على أساس مشاورات غري)سويسرا(من نائب رئيس اللجنة، السيد ستيفانو توسكانو 

 .A/C.2/60/L.25  بشأن مشروع القرارجرت
 : نائب الرئيس النص شفويا كما يليصوبويف اجللسة ذاا،  - ٥

اســتراتيجية ”(ة  مــن ايــة الفقــرة عبــار حــذفتباجــة ، مــن الدي١١يف الفقــرة  )أ( 
 ؛)“يوكوهاما
يف ) “استراتيجية يوكوهامـا  ”(عبارة  بعد   من الديباجة، أضيفت     ١٢يف الفقرة    )ب( 

مبــادئ توجيهيــة التقــاء الكــوارث الطبيعيــة  : مــن أجــل عــامل أكثــر أمنــا ”ايــة الفقــرة عبــارة  
 .“وخطة عملهاوالتأهب هلا وختفيف حدا 

يف اجللسة ذاا، تـال أمـني اللجنـة بيانـا عـن اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة علـى                        و - ٦
 .A/C.2/60/L.46مشروع القرار 

بـــصيغته  A/C.2/60/L.46، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  أيـــضا٣٣يف اجللـــسة و - ٧
 ). من مشروع القرار األول١٥انظر الفقرة ( دون تصويت  املصوبة شفويا
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، قــــام مقـــدمو مــــشروع القــــرار  A/C.2/60/L.46عتمــــاد مـــشروع القــــرار  نظـــرا ال و - ٨
A/C.2/60/L.25بسحبه . 

 
 A/C.2/60/L.45 و A/C.2/60/L.27مشروعا القرارين  -باء  

، عـرض ممثـل جامايكـا ونقـح         نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ١٥، املعقـودة يف     ٣٠يف اجللسة    - ٩
 والـصني،   ٧٧تحدة اليت هي أعضاء فــي جمموعـة الــ          شفويا باسم الدول األعضاء فــي األمم امل      

وفيمـا  ) A/C.2/60/L.27(“  الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا        وارثــــ الك”مشــروع قــــرار معنـون      
 :نصه يلي

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

 املـؤرخ  ٥٩/٢٣٣، و  ٢٠٠٣ديـسمرب   /ون األول  كـان  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢١٥وقراريها  
 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢

وخطـة تنفيـذ      إعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة املـستدامة          وإذ تعيد تأكيد  ”  
د القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، اللــذين اعتمــدمها مــؤمتر القمــة العــاملي املعقــو  مــؤمتر
ــرة مـــــ     يف ــا، يف الفتـــ ــوب أفريقيـــ ــسربغ، جنـــ ــسطس إىل / آب٢٦ن جوهانـــ  ٤أغـــ

 ،٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
: ٢٠١٥-٢٠٠٥وإطــار عمــل هيوغــو للفتــرة  إىل إعــالن هيوغــو وإذ تــشري”  

مواجهــة الكــوارث، بالــصيغة الــيت اعتمــدها املــؤمتر علــى األمــم واتمعــات بنــاء قــدرة 
العاملي املعين باحلـد مـن الكـوارث املعقـود يف  كـويب، هيوغـو، اليابـان، يف الفتـرة مـن                       

 ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢ إىل ١٨
اجلزء اخلـاص بالتنميـة مـن البيـان اخلتـامي للقمـة العامليـة               إىل   أيضا وإذ تشري ”  

٢٠٠٥، 
 باحلاجة إىل مواصلة بلـورة فهـم للعوامـل الكامنـة الـيت تزيـد مـن                  وإذ تسلم ”  

شــدة تعــرض اتمعــات لألخطــار الطبيعيــة، كمــا حــددها إطــار عمــل هيوغــو، وإىل    
اجلة تلك العوامل، وإىل بناء ومواصلة تعزيز قدرة اتمعات على التصدي ألخطـار             مع

الكوارث وزيادة مرونتـها يف مواجهــة املخـاطر املقترنـة بـالكوارث، مـع االعتـراف يف          
نفس الوقت باألثر السليب للكوارث الطبيعية على النمو االقتصادي والتنمية املـستدامة            

 يف البلدان النامية،
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يفـاقم حـاالت الـضعف       ممـا ،  تتـدهور  أن البيئـة العامليـة ال تـزال         ذ تالحظ وإ”  
 سيما يف البلدان النامية، ، الاالقتصادي واالجتماعي

سـيما    خمتلف أوجه وأشكال تـأثر مجيـع الـدول، وال          وإذ تضع يف اعتبارها   ”  
أقلها مناعـة، باألخطـار الطبيعيـة الـشديدة كـالزالزل، وموجـات سـونامي، والثـورات                 

ــشديد      ــشديدة الوطــأة كموجــات احلــر، واجلفــاف ال ــة ال ــة، والظــواهر اجلوي  ،الربكاني
تـأثري  الالنينيـا، ذات  / النينيـو يتوالفيضانات، وايـارات األراضـي، والعواصـف، وظـاهر     

 عاملي،ال
 وتزايــدإزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة   قلــقالوإذ تعــرب عــن بــالغ ”  

ــف     ــا أس ــسنوات األخــرية، مم ــا يف ال ر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب    أثره
اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األمد متـس اتمعـات الـضعيفة يف كافـة أحنـاء               

 سيما يف البلدان النامية، العامل، وال
وقــساوة  األخــرية يف تــواتر ة إزاء الزيــادقلــقال عــن بــالغوإذ تعــرب أيــضا ”  

رتبط ــا مـن كـوارث طبيعيـة يف بعـض منـاطق              يـ  الظواهر اجلوية الشديدة الوطـأة وما    
ســيما فـــي  آثــار اقتــصادية واجتماعيــة وبيئيـــة بالغــة، اليترتــب عليهــا مــن  العــامل، ومــا

 البلدان النامية الواقعة يف تلك املناطـق،
ــار ”   ــني االعتبـ ــذ بعـ ــة، ،    وإذ تأخـ ــة املناخيـ ــة واملائيـ ــار اجليولوجيـ أن األخطـ

ة،  وما يرتبط ا من كـوارث طبيعيـة، وكـذلك احلـد              والظواهر اجلوية الشديدة الوطأ   
 من هذه األخطار والكوارث تتطلب معاجلة منسقة وفعالة، 

 ضــرورة التعــاون الــدويل لزيــادة قــدرة البلــدان علــى التــصدي   وإذ تالحــظ”  
سونامي والظـواهر   تفيها الزالزل وموجات     لآلثار السلبية جلميع األخطار الطبيعية، مبا     

 وايـار   ، والفيـضانات  ،واجلفـاف الـشديد   ،  ة الوطأة مثـل موجـات احلـر       اجلوية الشديد 
  والكوارث الطبيعية املتصلة ا، وخباصة يف البلدان النامية،،األراضي

أمهية التصدي ألخطـار الكـوارث املتـصلة بـالظروف       وإذ تضع يف اعتبارها   ”  
أثـر األخطـار املرتبطـة      االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتغرية وباسـتخدام األراضـي، و        

ــس و   ــة والطقـ ــداث اجليولوجيـ ــاه باألحـ ــو    امليـ ــسبة للنمـ ــريه، بالنـ ــاخ وتغـ ــب املنـ وتقلـ
االقتــصادي والتنميــة املــستدامة يف البلــدان الناميــة، وال ســيما الــدول اجلزريــة الــصغرية  

 النامية وغريها من البلدان املعرضة للكوارث،
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فيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد       بتقرير األمني العام عن تن     حتيط علما  - ١”  
الكوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة وقلـة          وخباصة اجلزء الثاين املتعلق بـ      من الكوارث 
 ؛التحدي اإلمنائي :املناعة إزاءها

وسـائل، مبـا    السبل و الـ  اتمع الدويل علـى مواصـلة استكـشاف          حتث - ٢”  
ن اآلثــار الــضارة للكــوارث يف ذلــك مــن خــالل التعــاون واملــساعدة التقنيــة، للحــد مــ 

اآلثار الناشئة عن الظواهر اجلوية الشديدة الوطأة، وخباصـة يف البلـدان            ومنها  الطبيعية،  
النامية الضعيفة، من خالل تنفيذ االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وتـشجع                
فرقة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث علـى مواصـلة عملـها ـذا                       

 أن؛الش
ــشدد  - ٣”   ــىت ـــ أمهيعل ـــة إعــــ ــرة    ــ الن هيوغــو وإطــار عمــل هيوغــو للفت

ــدرة  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــاء ق ــى األمــم واتمعــات  بن ــى )٤(مواجهــة الكــوارث عل ، وعل
ــ ــار  الــيت ينبغــي أن تأخــذها  العمــل  اتأولوي ــة  بعــني االعتب ــدول واملنظمــات اإلقليمي ال

جلهـات الفاعلـة املعنيـة، ضـمن جهـا      والدولية واملؤسسات املالية الدولية وغريها مـن ا   
حسب االقتضاء، وفقا لظروفها وقـدراا      ،  وتنفذهااخلاصة باحلد من خطر الكوارث،      

باعتبــار مـا للتــصدي لآلثـار الــضارة للكـوارث الطبيعيــة مـن أمهيــة حامســة يف     اخلاصـة،  
املتفــق الراميــة إىل تنفيــذ اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة  جهودهــا
 ؛دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية عليها

 احلكومات على أن تقوم، من خالل الربامج الوطنية ومراكـز           تشجع - ٤”  
ــها، يف إطــار االســتراتيجية       ـــة للحـــد مــن الكــوارث اخلاصــة بكــل من ــسيـق الوطنيـ التن

ائر أصـحاب   الدولية للحـد مـن الكـوارث، وبالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة وسـ                  
املصلحة، بتعزيز بناء القدرات يف أقــل املناطــق مناعــة، لتمكينـها مـن معاجلـة العوامـل             
االجتماعية واالقتصادية اليت تزيد من قلة مناعتها، وأن تتخـذ التـدابري الـيت متكنـها مـن            
التأهب للكوارث الطبيعية ومواجهتها، مبا فيها الكوارث املرتبطـة بـالزالزل والظـواهر             

ية الشديـدة الوطـــأة، وتـشجع اتمـع الـدويل علـى تـوفري مـساعدة فعالـة للبلـدان                    اجلو
 النامية يف هذا الصدد؛

 أمهية معاجلة عوامل اخلطر الكامنة، احملددة يف إطار عمـل           علىتؤكد   - ٥”  
، وأمهيـة  السـيما القليلـة املناعـة منـها    البلدان النامية، بناء القدرات يف هيوغو، من أجل  

احلد من األخطار النامجة عن الظـواهر اجليولوجيـة واملائيـة       عملية   على إدماج    التشجيع
 املناخية يف برامج احلد من األخطار؛
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 فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث علـى           تشجع - ٦”  
مواصلة تعزيز تنسيق األنشطة الرامية إىل تشجيع احلد مـن الكـوارث، وكـذلك إتاحـة           

لكيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة بــشأن خيــارات احلــد مــن الكــوارث   املعلومــات 
الطبيعية، مبا يف ذلك املخاطر الطبيعية الشديدة، والكوارث ومـواطن الـضعف املتـصلة               

 باألحوال اجلوية الشديدة الوطأة؛
ــد - ٧”   ــة تؤك ــات      أمهي ــني احلكوم ـــا ب ــيقني فيم ــسيق وث ــاون وتن ــة تع  إقام

ــة واملنظمــات غــري   ومنظومــة األمــم املتحــدة وا  ملنظمــات األخــرى واملنظمــات اإلقليمي
ـــى وضــع        ــاة احلاجـــة إل ــع مراع ــضاء، م ــشركاء اآلخــرين، حــسب االقت ــة وال احلكومي
اســتراتيجيات إلدارة الكــوارث، مبــا يف ذلــك اإلنــشــاء الفعلــي لــنظم اإلنــذار املبكــر،    

 هلذا الغرض؛حيثما أمكــن، مـع االستفادة من مجيـع املوارد واخلربات املتاحة 
 مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة   تــشجع - ٨”  

بتغري املناخ، واألطراف يف بروتوكول كيوتـو امللحـق باتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة                 
ســيما يف  علــى مواصــلة التــصدي لآلثــار الــضارة لــتغري املنــاخ، ال املتعلقــة بــتغري املنــاخ

األقل مناعة بوجه خاص، وذلك وفقا ألحكام االتفاقية، وتـشجع أيـضا           البلدان النامية   
الفريــق احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ علــى مواصــلة تقيــيم اآلثــار الــضارة لــتغري 
ــن الكــوارث         ــصادية ونظــم احلــد م ــة واالقت ــة االجتماعي ــدان النامي ــاخ يف نظــم البل املن

 الطبيعية فيها؛
م أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا             األمني العا  تطلب إىل  - ٩”  

 عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظر يف مسألة الكوارث الطبيعيـة وقلـة     احلادية والستني 
االسـتراتيجية الدوليـة    ”املناعة إزاءها يف تلـك الـدورة، يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـون                 

 .“امةالتنمية املستد”من البند املعنون “ للحد من الكوارث
ديــسمرب، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / كــانون األول٢، املعقــودة يف ٣٣يف اجللــسة و - ١٠

دم املقـ ) A/C.2/60/L.45 (“الدولية للحد مـن الكـوارث   االستراتيجية    ”رار املعنون   قالمشروع  
رمسيـة   ، على أساس مشاورات غري)سويسرا(من نائب رئيس اللجنة، السيد ستيفانو توسكانو 

 .A/C.2/60/L.27 شروع القرار بشأن مجرت
انظــر (ويف اجللــسة ذاــا، قــام نائــب الــرئيس بتــصويب مــشروع القــرار شــفويا    - ١١

A/C.2/60/SR.33( 
ــة   و - ١٢ ــسة ذاــا، أبلغــت اللجن ــار يف    يف اجلل ــرار أي آث ــى مــشروع الق ــه ال تترتــب عل بأن

 .امليزانية الربناجمية
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 بــصيغته املنقحــة A/C.2/60/L.45 القــرار يف اجللــسة ذاــا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع و - ١٣
 ) من مشروع القرار الثاين١٥انظر الفقرة ( شفويا 
، قــــام مقـــدمو مــــشروع القــــرار  A/C.2/60/L.45عتمــــاد مـــشروع القــــرار  نظـــرا ال و - ١٤

A/C.2/60/L.27بسحبه . 
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 توصيات اللجنة الثانية -ثالثا  
 :مشاريع القرارات التاليةتوصي اللجنة الثانية اجلمعية العامة باعتماد  - ١٥

 
 مشروع القرار األول  
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٨٩ديــــسمرب /كـانــــــون األول ٢٢ املــــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قـراراتـــــها إذ تـــشـري  

 بــــــاء املـــــؤرخ ٤٩/٢٢، و ١٩٩٤ديـــــسمبـر / كانــــــون األول٢ ألـــــف املـــــؤرخ ٤٩/٢٢ و
، ١٩٩٨ديـسمرب   / كانــون األول   ١٥ املؤرخ   ٥٣/١٨٥، و   ١٩٩٤ديسمرب  /ولكانون األ  ٢٠
ـــؤرخ ٥٤/٢١٩ و ــانون األول٢٢ امل ــؤرخ ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديــسمرب / ك  كــانون ٢١ امل

، ٢٠٠٢ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٠ املـــــــؤرخ ٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديـــــــسمـبـر /األول
 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤ و

 املــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣وقــــراري اــــلس االقـتـــصادي واالجتـمــاعــــي ، ٢٠٠٤ديــسمرب  /األول
، وإذ تأخـذ يف االعتبـار   ٢٠٠١يوليـه  /متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٥، و   ١٩٩٩يوليه  /متوز ٣٠

ــا   ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠الواجــب قراره ــاء امل ــران٢٣ ب ــه / حزي ــة   ٢٠٠٣يوني ــذ واملتابع ــشأن التنفي  ب
املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف             

 ،امليدانني االقتصادي واالجتماعي
 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف   وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  

ا أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية الــسنوات األخــرية، ممــ
سـيما يف البلـدان    وبيئية سلبية طويلة األمد متـس اتمعـات الـضعيفة يف كافـة أحنـاء العـامل، وال           

 ،النامية
أن الكوارث الطبيعية تلحق أضرارا باهلياكل األساسـية االجتماعيـة           وإذ تكرر التأكيد   

البلــدان، لكــن العواقــب الطويلــة األمــد املترتبــة علــى الكــوارث الطبيعيــة  واالقتــصادية يف مجيــع 
 ،تكون وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، وتعرقل حتقيق تنميتها املستدامة

بأن احلد من خماطر الكوارث مسألة شاملة لعدة قطاعات يف سـياق التنميـة      وإذ تسلم  
 املستدامة،
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ــضا   ــسلم أيـ ــحة وإذ تـ ــة الواضـ ــوارث،     بالعالقـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ ــة واحلـ  بـــني التنميـ
واالستجابة للكوارث واالنتعاش فيمـا بعـد الكـوارث وضـرورة بـذل اجلهـود الالزمـة يف مجيـع           

 هذه ااالت،
باحلاجة املاسة إىل املضي يف تطوير املعارف العلمية والتقنية القائمـة        كذلك تسلموإذ   

وارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى حاجـة البلـدان           الكـ يف بناء القدرة على مواجهـة       واالنتفاع ا   
 النامية إىل الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،

ــالكوارث   ثخمــاطر الكــوار أن احلــد مــن وإذ تؤكــد  ــأثر ب ، مبــا يف ذلــك احلــد مــن الت
 الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،

مــؤمتر القمــة املنبثقــة مــن  يف تطبيــق خطــة التنفيــذ قــدمايــة املــضي علــى أمه شددوإذ تــ 
ــستدامة  ــة امل ــيم      )١(العــاملي للتنمي ــأثر وتقي ــة الت ــشأن قابلي ــواردة فيهــا ب ــصلة ال واألحكــام ذات ال
 ،املخاطر وإدارة الكوارث

 حلكومة وشعب اليابان للترتيبات املمتـازة الـيت اختـذا           وإذ تعرب عن امتناا العميق     
ضافة املؤمتر العاملي بشأن احلد من الكوارث الذي انعقد يف كويب، هيوغو، يف الفتـرة مـن                 الست
ــاير / كــانون الثــاين٢٢ إىل ١٨  حتــت هوضــعتوملــا ، وللــضيافة املقدمــة للمــشتركني،  ٢٠٠٥ين

، وكذلك للتربعات الـيت قـدمت لتيـسري اشـتراك ممثلـي             موظفنيومن مرافق وخدمات    تصرفهم  
 املؤمتر، وال سيما ممثلي أقل البلدان منوا،البلدان النامية يف 

بناء قـدرة األمـم     : ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطار عمل هيوغو     )٢( بإعالن هيوغو  وإذ ترحب  
، والبيان املـشترك الـصادر عـن الـدورة االسـتثنائية املعنيـة              )٣(واتمعات على مواجهة الكوارث   

، بالــصيغة الــيت )٤(ر أمنــااحلــد مــن املخــاطر مــن أجــل مــستقبل أكثــ  :  :بكارثــة احملــيط اهلنــدي 
اعتمدها املؤمتر العـاملي بـشأن احلـد مـن الكـوارث الـذي انعقـد يف كـويب، هيوغـو، اليابـان، يف                  

 ،٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاين٢٢ إىل ١٨الفترة من 

__________ 
 ٤ ‐أغـــسطس / آب٢٦مـــؤمتر القمــة العـــاملي للتنميــة املـــستدامة، جوهانــسربغ، جنـــوب أفريقيــا،      تقريــر   )١( 

، الفـصل األول، القـرار      ) والتـصويب  E.03.II.A.1مم املتحدة، رقم املبيع     منشورات األ  (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق٢

 .١، الفصل األول، القرار Corr.1 و A/CONF.206/6انظر  )٢( 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٣( 
 )٤( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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يوكوهاما من أجل عامل أكثـر      مـُـكمـِّـل الستراتيجية    بأن إطار عمل هيوغو      وإذ تسلم  
 ،)٥(اء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملهامبادئ توجيهية التق: أمنا

املخـاطر   هيوغـو يـشمل الكـوارث الناشـئة عـن            لإطـار عمـ   بأن نطاق    حتيط علما وإذ   
عكس جـا متكـامال وشـامال    ي بالتايل ويئية والتكنولوجية ذات الصلة، وه    واملخاطر الب  ةالطبيعي

ىل حـد    إ مـا ميكـن أن يـؤثر      ذا  وارث والعالقة بينها، وه   إدارة خماطر الك  يف جمال   ملخاطر متعددة   
كــبري علــى الــنظم االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة والبيئيــة، كمــا أكــدت ذلــك اســتراتيجية   

مبــادئ توجيهيــة التقــاء الكــوارث الطبيعيــة والتأهــب هلــا : مــن أجــل عــامل أكثــر أمنــايوكوهامــا
 وختفيف حدا، وخطة العمل املتصلة ا،

 ،)٦( ٢٠٠٥ إىل الوثيقة اخلتامية لنتائج مؤمتر القمة العاملي لعام شريوإذ ت 
 باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنشطة االجتماعية واالقتصادية الـيت تزيـد           وإذ تسلم  

ــاقم   ــن تف ــرض م ــات تع ــدرة      لاتمع ــاء ق ــشطة، وإىل بن ــك األن ــة ومعاجلــة تل لكــوارث الطبيعي
 ارث ومواصلة تعزيزها،اتمعات على التصدي ألخطار الكو

 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا - ١ 
 ؛)٧(الكوارث
بنــاء قــدرة :  :٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطــار عمــل هيوغــو ٢ إعــالن هيوغــوتؤيــد - ٢ 

 بالصيغة اليت اعتمدها املؤمتر العاملي بـشأن احلـد مـن            ٣األمم واتمعات على مواجهة الكوارث    
 / كــانون الثــاين٢٢ إىل ١٨ يف الفتــرة مــن  اليابــان،الكــوارث الــذي انعقــد يف كــويب، هيوغــو،

، وتشري إىل البيـان املـشترك الـصادر عـن الـدورة االسـتثنائية املعنيـة بكارثـة احملـيط                     ٢٠٠٥يناير  
 ؛٤احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا: اهلندي

وارث بـصورة أكثـر فعاليـة يف سياسـات           إىل إدماج احلد من خمـاطر الكـ        وتدع - ٣ 
التنمية املستدامة والتخطيط هلا وبرجمتـها؛ وإىل تطـوير وتعزيـز املؤسـسات واآلليـات والطاقـات            
الكفيلة ببناء القدرة على مواجهة األخطار؛ وإىل القيام على حنو منهجي باتباع نهج احلـد مـن                 

 ستجابة هلا واالنتعاش منها؛املخاطر لدى تنفيذ برامج التأهب حلاالت الطوارئ واال

__________ 
 )٥( A/CONF.172/9الفصل األول، القرار األول، املرفق األول ، 
 .٦٠/١انظر القرار  )٦( 
 )٧( A/60/180. 
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 الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا املؤســسات املاليــة  تــدعو - ٤ 
 ومؤســسات اتمــع املــدين ذات الــصلة إىل ، واملنظمــات الدوليــة، واهليئــات اإلقليميــة،الدوليــة

  ومتابعته؛عمل هيوغو وتنفيذهدعم إطار 
 واملنظمـات   ،ا فيهـا املؤسـسات املاليـة الدوليـة         مبنظومة األمم املتحدة، مبـ     يب - ٥ 

الدوليــة أن تــدمج أهــداف إطــار عمــل هيوغــو، بــل وتراعــي بالكامــل اإلطــار يف اســتراتيجياا  
لبلـدان الناميـة عـن طريـق         ا ساعدأن تـ   و ، يف ذلك من آليات التنسيق القائمة      ةوبراجمها، مستفيد 

 بري للحد من خماطر الكوارث؛تلك اآلليات يف القيام على وجه السرعة بتصميم تدا
 بــاتمع الــدويل أن ينفــذ بــشكل كامــل االلتزامــات الــواردة يف إعــالن  يــب - ٦ 

 هيوغو وإطار عمل هيوغو؛
 هيوغـو تـشمل     لوإطـار عمـ   بأن االلتزامـات الـواردة يف إعـالن هيوغـو            تذكر - ٧ 

ل املنكوبـة بـالكوارث الـيت    تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعيـة والـدو          
متر مبرحلـة انتقـال صـوب االنتعـاش املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي املـستدام لغـرض أنـشطة               

  الكوارث ؛ فيما بعداحلد من املخاطر يف مرحلة االنتعاش وعمليات إعادة التأهيل
  واملـصارف ، مبنظومة األمم املتحـدة، مبـا فيهـا املؤسـسات املاليـة الدوليـة        يب - ٨ 

اإلقليمية وغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية أن تدعم، على حنو مطرد ويف حينـه، اجلهـود                
اليت تبذهلا البلدان املنكوبة بالكوارث من أجل احلد من خطر الكوارث ويف عمليات االنتعـاش               

 ؛ فيما بعد الكوارثإعادة التأهيلو
ــة ودون اإلق حتــيط علمــا  - ٩  ــادرات اإلقليمي ــع املب ــة إىل   جبمي ــة املتخــذة الرامي ليمي

احلاجـة إىل اختـاذ مبـادرات إقليميـة وبنـاء قـدرة          تأكيـد    وتكرر   ،حتقيق احلد من خطر الكوارث    
ــة علــى احلــد مــن خطــر الكــوارث وتعزيزهــا     وحتــث علــى ، حيثمــا وجــدت،اآلليــات اإلقليمي

 ؛استخدام وتقاسم مجيع األدوات املوجودة
ددة يف إطــار عمــل لتنفيــذ اإلجــراءات احملــآليــات دوليــة إنــشاء  أمهيــة تالحــظ - ١٠ 

منهاج العمل الدويل لالنتعاش الذي شرع فيه لـضمان احلـد مـن قابليـة               ، مثال،   هيوغو من قبيل  
 الكوارث؛فيما بعد التأثر يف مرحلة االنتعاش 

 بأنه تقع علـى عـاتق كـل دولـة املـسؤولية الرئيـسية عـن تنميتـها الذاتيـة                     تسلم - ١١ 
محايـة  مبـا يف ذلـك عـن    اذ التدابري الفعالة للحد من خطر الكوارث والراميـة،    املستدامة وعن اخت  

الناس يف إقليمهـا ومحايـة اهلياكـل األساسـية وغريهـا مـن الثـروات الوطنيـة مـن آثـار الكـوارث                        
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بوسائل منها تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعاون الدويل والشراكات لـدعم              
 تلك اجلهود الوطنية؛

 باحلاجــة إىل تعزيــز تبــادل املمارســات اجليــدة واملعــارف والــدعم تــسلم أيــضا - ١٢ 
 التقين فيما بني مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛

 باتمع الدويل أن يدعم تطوير وتقوية املؤسسات واآلليات والقـدرات           يب - ١٣ 
هام بـشكل منـهجي يف      على مجيع املستويات، وخباصة على مستوى اتمع احمللـي ـدف اإلسـ            

 ؛بناء القدرة على مواجهة املخاطر
ــن       تؤكــد - ١٤  ــة للحــد م ــدرة شــبكة االســتراتيجية الدولي ــز ق ــة مواصــلة تعزي  أمهي

إطـار عمـل هيوغـو وتطلـب إىل     تقـرر يف    الكوارث من أجل توفري أساس متني للعمـل وفـق مـا             
 ة يف دورا احلادية والستني؛األمني العام أن يدرج هذه املسألة يف تقريره إىل اجلمعية العام

ــة إدمــاج منظــور جنــساين، فــضال عــن إشــراك املــرأة يف تــصميم     تــسلم  - ١٥  بأمهي
 وتنفيذ مجيع مراحل إدارة الكوارث، خاصة يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛

 للبلــدان الــيت قــدمت دعمــا ماليــا ألنــشطة االســتراتيجية تعــرب عــن تقــديرها - ١٦ 
 ؛تربع للصندوق االستئماين الستراتيجية احلد من الكوارثعن طريق الالدولية 
التربعــات املاليــة الكافيــة لــصندوق األمــم    اتمــع الــدويل علــى تــوفريتــشجع - ١٧ 

املتحدة االستئماين للحد من الكوارث يف حماولـة لـضمان الـدعم الكـايف ألنـشطة متابعـة تنفيـذ               
ألهـداف منـها   ى توسـيع نطـاق عملـه     ، واستعراض استخدامه احلـايل وجـدو       هيوغو إطار عمل 

مساعدة البلدان الناميـة املعرضـة للكـوارث علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة للحـد مـن خمـاطر                      
 ؛ثالكوار

 إىل األمني العــــام أن يرصـد مـا يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداريـة يف              تطلب - ١٨ 
الدوليـة  السـتراتيجية   لني الوكـاالت    ، لتمويل أنشطة األمانة املشتركة بـ      املتاحةحــــدود املــوارد   

 لحد من الكوارث وأداء عملها بفعالية؛ل
 احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إىل اعتبار تقييم أخطـار الكـوارث            تدعو - ١٩ 

 منائية وبرامج القضاء على الفقر؛جزءا ال يتجزأ من اخلطط اإل
بـد   ل وقـوع الكـوارث، وال      أمهية حتديد األخطار وتقييمها وإدارـا قبـ        تؤكد - ٢٠ 

يف هذا الشأن من أن تتضافر جهود األوساط اإلمنائيـة واإلنـسانية والعلميـة والبيئيـة علـى مجيـع                    
املــستويات، وكــذلك أمهيــة إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، حــسب االقتــضاء، يف خطــط   

 التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛
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كوارث واملعرفـة ـا بـشكل أفـضل،          ضرورة تعزيز فهم أسباب ال     تؤكد أيضا  - ٢١ 
وكذلك بناء وتعزيز قدرات البلدان النامية على التصدي هلا من خـالل مجلـة أمـور، منـها نقـل                    

ــة     ــارف التقني ــادل اخلــربات واملع ــز    والوصــول إىل وتب ــصلة وتعزي ــات ذات ال ــات والبيان املعلوم
 الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك املنظمات اتمعية؛

ــسلم - ٢٢  ــاطر         ت ــن خم ــيا يف احلــد م ــصرا أساس ــاره عن ــر باعتب ــذار املبك ــة اإلن بأمهي
الكوارث، وتتطلع إىل النتائج اليت سيتوصل إليها املـؤمتر الـدويل الثالـث املعـين باإلنـذار املبكـر،                   

 ؛٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧الذي سيعقد يف بون، أملانيا، يف الفترة من 
ة املــشتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية  إىل األمانــ يف هــذا الــسياق، تطلــب - ٢٣ 

الدولية للحد من الكوارث أن تنجز إعداد املسح العـاملي بـشأن القـدرات والفجـوات يف جمـال               
اإلنذار املبكر، مبا يف ذلك بيان بالتكنولوجيات املتاحة لإلنذار املبكر، وتـدعو الـدول األعـضاء          

مانة املـشتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية     تقدم املدخالت اليت ميكن أن تستعني ا األ       أن  إىل  
 يف إعداد هذا املسح؛من الكوارث الدولية للحد 

 دعوا إىل احلكومات بأن تقـوم بوضـع بـرامج وطنيـة أو إنـشاء مراكـز                 تكرر - ٢٤ 
تنسيق للحد من الكوارث أو تعزيز ما هـو موجـود فعـال مـن هـذه الـربامج، وتـشجع علـى أن                        

مج تبادل املعلومات ذات الصلة باملعايري واملمارسـات، وحتـث منظومـة          جيري يف إطار هذه الربا    
يناسـب مـن دعـم لتلـك اآلليـات، وتـدعو األمـني          على تقـدمي مـا  ،األمم املتحدة يف هذا الصدد   

ــني الوكــاالت         ــشتركة ب ــة امل ــدمها األمان ــيت تق ــة ال ــصال اإلقليمي ــز خــدمات االت ــام إىل تعزي الع
 لكوارث لكفالة هذا الدعم؛لالستراتيجية الدولية للحد من ا

التعــاون والتنــسيق بــني احلكومــات ومنظومــة األمــم اســتمرار أن  علــى تــشدد - ٢٥ 
املتحـــدة واملنظمـــات األخـــرى واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والـــشركاء   
ــار النامجــة عــن الكــوارث        ــصرا أساســيا يف معاجلــة اآلث ــرب عن ــضاء، يعت اآلخــرين، حــسب االقت

 ؛ية بشكل فعالالطبيع
 الكـوارث واألطــر  أخطــاربـني إدارة  بأمهيـة الــربط، حـسب االقتــضاء،   تـسلم   - ٢٦ 

كالربط مثال بني االستراتيجية اإلقليمية األفريقيـة للحـد مـن الكـوارث الـيت وضـعت         اإلقليمية،  
 قــضاء علــى ملعاجلــة املــسائل املتعلقــة بال،)٨(يــا الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيف إطــار 

 الفقر والتنمية املستدامة؛

__________ 
 )٨( A/57/304املرفق ،. 
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 علــى ضــرورة مواصــلة اتمــع الــدويل إيــالء اهتمامــه ملرحلــة مــا بعــد   تــشدد - ٢٧ 
اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ودعمــه عمليــات إعــادة التأهيــل والــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف 

ر والتنميـة   أمهية تنفيذ الربامج ذات الصلة بالقضاء على الفق       تؤكداألجلني املتوسط والطويل، و   
ســيما يف  الكــوارث يف املنــاطق األشــد تــأثرا بــالكوارث، ال خمــاطر املــستدامة وإدارة احلــد مــن 

 نامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛البلدان ال
إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــــة يف دورـــــا احلاديــة        تطلــب - ٢٨ 

 .“املستدامةالتنمية ” إطار البند املعنون والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وذلك يف
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 مشروع القرار الثاين  
 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها  

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

 كــــانون ٢٢  املـــؤرخ ٥٩/٢٣٣، و ٢٠٠٣ديـــسمرب  / كـــانون األول ٢٣ املـــؤرخ  ٥٨/٢١٥
 ،٢٠٠٤ديسمرب /األول

ــد   ــد تأكيـ ــستدامة  وإذ تعيـ ــة املـ ــشأن التنميـ ــسربغ بـ ــالن جوهانـ ــذ   )١( إعـ ــة تنفيـ وخطـ
، اللـــذين اعتمـــدمها مـــؤمتر القمـــة العـــاملي املعقـــود  )٢(القمـــة العـــاملي للتنميـــة املـــستدامة مـــؤمتر

ســـبتمرب / أيلـــول٤أغـــسطس إىل / آب٢٦جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا، يف الفتـــرة مـــن   يف
٢٠٠٢، 

بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة          )٣(إعـالن هيوغـو   عيد تأكيد   وإذ ت  
، بالصيغة الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـاملي املعـين            )٤(مواجهة الكوارث على  األمم واتمعات   قدرة  

 كـانون   ٢٢ إىل   ١٨ املعقـود يف  كـويب، هيوغـو، اليابـان، يف الفتـرة مـن                 ،باحلد مـن الكـوارث    
 ،٢٠٠٥ير ينا/الثاين

ــشمل الكــوارث النامجــة عــن      تالحــظوإذ    األخطــار أن نطــاق إطــار عمــل هيوغــو ي
 ومــن مث يعكــس جــا مشوليــا ،البيئيــة والتكنولوجيــة املتــصلة ــاواملخــاطر طبيعيــة واألخطــار ال

يتصدى ألخطار متعددة إزاء إدارة األخطار الطبيعية والعالقـة بينـها، ممـا قـد يترتـب عليـه آثـار             
ــة يف ا ــدها يف     هامـ ــرى تأكيـ ــصيغة جـ ــة، بالـ ــة والبيئيـ ــصادية والثقافيـ ــة واالقتـ ــنظم االجتماعيـ لـ

املبـادئ التوجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة          : استراتيجية يوكوهوما من أجـل عـامل أكثـر أمنـا          
 ،)٥(، ويف خطة عملهاحداوالتأهب هلا وختفيف 

__________ 
 / أيلـول ٤ ‐أغـسطس  / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،               )١( 

، ١، الفـصل األول، القـرار       ) والتـصويب  A.03-II.A.1منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          ( ٢٠٠٢سبتمرب  
 .فقاملر

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٢( 
 )٣( A/CONF.206/6 و Corr.1 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢، القرار املرجع نفسه )٤( 
 )٥( A/CONF.172/9 ١، املرفق ١، الفصل األول، القرار. 
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 ،)٦(٢٠٠٥لعام لقمة العاملي إىل نتائج مؤمتر ا وإذ تشري 
 باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم للعوامل الكامنة اليت تزيد مـن شـدة تعـرض                إذ تسلم و 

ــو،     ــار عمـــل هيوغـ ــددها إطـ ــا حـ ــة، كمـ ــار الطبيعيـ ــل  اتمعـــات لألخطـ ــا يف ذلـــك العوامـ مبـ
ــة ــدرة    االقتـــصادية، - االجتماعيـ ــلة تعزيـــز قـ ــاء ومواصـ ــة تلـــك العوامـــل، وإىل بنـ وإىل معاجلـ

ــصدي ألخطــار ا   ــى الت ــة    اتمعــات عل ـــة املخــاطر املقترن ــها يف مواجه ــادة مرونت لكــوارث وزي
ــو           ــى النم ــة عل ــوارث الطبيعي ــسليب للك ــاألثر ال ــت ب ــس الوق ــراف يف نف ــع االعت ــالكوارث، م ب

 ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان النامية، ال سيمااالقتصادي والتنمية املستدامة
يفـاقم حـاالت الـضعف االقتـصادي         ممـا ،  تتدهور أن البيئـة العاملية ال تزال       وإذ تالحظ  

 سيما يف البلدان النامية، واالجتماعي، ال
ــ خمتلــف أوجــه وأشــكال تــأثر مجيــع ال وإذ تــضع يف اعتبارهــا  ســيما أقلــها  ، والاندبل

ــة الــشديدة كــالزالزل، وموجــات    ــمناعــة، باألخطــار الطبيعي وااليــاالت األرضــية سونامي، ت
 ،ويــة الــشديدة الوطــأة كموجــات احلــر، واجلفــاف الــشديدوالثــورات الربكانيــة، والظــواهر اجل
 عاملي،التأثري الالنينيا، ذات / النينيويتوالفيضانات، والعواصف، وظاهر

ــالغ وإذ تعــرب   ــقال عــن ب ــادقل ــواتر  ة إزاء الزي ــة  وحــدة  األخــرية يف ت الظــواهر اجلوي
يترتـب عليهـا    ، ومـا  يرتبط ـا من كوارث طبيعية يف بعـض منـاطق العـامل            الشديدة الوطـأة وما  

ــة، ال   مــن  ـــة بالغ ــة وبيئي ــصادية واجتماعي ــار اقت ــة يف تلــك     آث ــة الواقع ــدان النامي ـــي البل ســيما ف
 املناطـق،
أن األخطار اجليولوجيـة واملائيـة املناخيـة، ، ومـا يـرتبط ـا مـن         االعتباريف وإذ تأخذ   

  منسقة وفعالة،كوارث طبيعية، وكذلك احلد من هذه األخطار والكوارث تتطلب معاجلة
لزيــادة قــدرة البلــدان علــى التــصدي واإلقليمــي  ضــرورة التعــاون الــدويل وإذ تالحــظ 

وااليــاالت سونامي تــفيهــا الــزالزل وموجــات  لآلثــار الــسلبية جلميــع األخطــار الطبيعيــة، مبــا 
 ، والفيـضانات  ،واجلفاف الشديد ،  والظواهر اجلوية الشديدة الوطأة مثل موجات احلر      األرضية  

 ، والبلدان املعرضة للكوارثلكوارث الطبيعية املتصلة ا، وخباصة يف البلدان الناميةوا
أمهية التصدي ألخطار الكوارث املتصلة بالظروف االجتماعيـة         وإذ تضع يف اعتبارها    

ــداث        ــة باألحـ ــار املرتبطـ ــر األخطـ ــي، وأثـ ــتخدام األراضـ ــتغرية وباسـ ــة املـ ــصادية والبيئيـ واالقتـ
ــة والطقــس و  ــاه اجليولوجي ــريه،  املي ــاخ وتغ ــة   وتقلــب املن ــة املتعلق ــربامج اإلمنائي يف التخطــيط وال

 بالقطاعات، فضال عن حاالت ما بعد الكوارث،
__________ 

 .٦٠/١ر القرا )٦( 
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بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن   حتــيط علمــا - ١ 
وقلـة املناعـة    الكـوارث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة         ” وخباصة الفرع الثاين املعنـون       )٧(الكوارث
 ؛“التحدي اإلمنائي :إزاءها

 بأن كل دولة تتحمل املـسؤولية األساسـية عـن تنميتـها املـستدامة وعـن            تسلم - ٢ 
اختــاذ تــدابري فعالــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث، مبــا يف ذلــك محايــة األشــخاص املوجــودين يف 

ث، مبـا يف ذلـك تنفيـذ      إقليمها، واهلياكل األساسية وغريها من األصول الوطنية من أثـر الكـوار           
، بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة ٢٠١٥-٢٠٠٥للفتـــرة إطـــار عمـــل هيوغـــو 

متابعته، وتؤكـد علـى أمهيـة التعـاون والـشراكات علـى الـصعيد الـدويل يف دعـم                     و )٤(الكوارث
 تلك اجلهود الوطنية؛

أمـور  بتـوخي   وسـائل،   السبل و ال اتمع الدويل على مواصلة استكشاف       حتث - ٣ 
اآلثــار ومنــها ا التعــاون واملــساعدة التقنيــة، للحــد مــن اآلثــار الــضارة للكــوارث الطبيعيــة،  منــه

 مبـا فيهـا أقـل       الناشئة عن الظواهر اجلوية الشديدة الوطـأة، وخباصـة يف البلـدان الناميـة الـضعيفة               
مبـا فيهـا   ، مـن خـالل تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،         البلدان منـوا يف أفريقيـا     
علـى   وتـشجع فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث                 إطار عمل هيوغـو،     

 مواصلة عملها ذا الشأن؛
-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة          )٣(الن هيوغـو  ــــ ة إع ــــــ  أمهي على تؤكد - ٤ 
 الــدول واملنظمــات يف االعتبــار الــيت ينبغــي أن تأخــذها   العمــل  ات، وعلــى أولويــ )٤(٢٠١٥

اإلقليمية والدولية واملؤسسات املالية الدولية وغريها من اجلهات الفاعلـة املعنيـة، ضـمن جهـا                
حــسب االقتــضاء، وفقــا لظروفهــا وقــدراا  وتنفيــذها، ر الكــوارث، اخطــأ باحلــد مــن املتعلقــة

يـة،  واضعة يف اعتبارها األمهية احلامسة للترويج لثقافة االتقـاء يف جمـال الكـوارث الطبيع             اخلاصة،  
بوسائل منها تعبئة املوارد الكافيـة للحـد مـن أخطـار الكـوارث والتـصدي لـذلك، مبـا يف ذلـك                  

لتـصدي لآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة يف جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ                  التأهب للكوارث وا  
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر بغيــة  اإلمنائيــة الوطنيــة وططــاخل
 يها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛عل

 احلكومات على أن تقوم، من خالل الربامج الوطنية ومراكز التنـسيـق            تشجع - ٥ 
الوطنيــــة للحـــد مــن الكــوارث اخلاصــة بكــل منــها، يف إطــار االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن   

ــائر أصــحاب ا       ــم املتحــدة وس ــع منظومــة األم ــاون م ــوارث، وبالتع ــز بنــاء   الك ــصلحة، بتعزي مل

__________ 
 )٧( A/60/180. 
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القدرات يف أقـل املناطــق مناعــة، لتمكينـها مـن معاجلـة العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت                     
تزيـــد مـــن قلـــة مناعتـــها، وأن تتخـــذ التـــدابري الـــيت متكنـــها مـــن التأهـــب للكـــوارث الطبيعيـــة   

 الوطـــأة، وتـشجع     ومواجهتها، مبا فيها الكوارث املرتبطة بالزالزل والظـواهر اجلويـة الـشديـدة           
 اتمع الدويل على توفري مساعدة فعالة للبلدان النامية يف هذا الصدد؛

 أمهية معاجلة عوامل اخلطر الكامنة، احملددة يف إطار عمل هيوغـو،            علىتؤكد   - ٦ 
، وأمهيـة   ال سيما البلدان القليلة املناعة منـها      والبلدان النامية،   بناء القدرات، خاصة يف     من أجل   

احلد من األخطار النامجة عن الظـواهر اجليولوجيـة واملائيـة املناخيـة             عملية  جيع على إدماج    التش
 ؛ الكوارثخطارأيف برامج احلد من 

ــوارث علــى        تــشجع - ٧  ــن الك ــني الوكــاالت للحــد م ــشتركة ب ــل امل ــة العم  فرق
 إىل تعزيـز تنـسيق األنـشطة الراميـة    ، ضمن حدود واليتها وال سيما إطار عمل هيوغو،   مواصلة

تــشجيع احلــد مــن الكــوارث، وكــذلك إتاحــة املعلومــات لكيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة 
بشأن خيارات احلد من الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك املخاطر الطبيعية الـشديدة، والكـوارث               

 ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية الشديدة الوطأة؛
يقني فيمـا بني احلكومات ومنظومـة األمـم         إقامة تعاون وتنسيق وث    أمهية تؤكد - ٨ 

املنظمـات غـري احلكوميـة والــشركاء    كـذلك  واألخـرى  واإلقليميـة  الدوليـة  املتحـدة واملنظمـات   
، حسب االقتـضاء، مـع مراعـاة     من قبيل حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية اآلخرين

ك اإلنـشــاء الفعلـي لـنظم اإلنـذار         احلاجـة إلـى وضع استراتيجيات إلدارة الكوارث، مبـا يف ذلـ          
، مــع االسـتفادة مـن مجيــع املـوارد واخلـربات          اليت تركـز علـى النـاس، ضـمن مجلـة أمـور             املبكر

 املتاحة هلذا الغرض؛
 مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري        تــشجع - ٩ 
فاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقـة بـتغري        ، واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق بات      )٨(املناخ
سـيما يف البلـدان الناميـة األقـل          على مواصلة التـصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، ال             )٩(املناخ

مناعة بوجـه خـاص، وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتـشجع أيـضا الفريـق احلكـومي الـدويل                       
ــار الــ      ــيم اآلث ــى مواصــلة تقي ــاخ عل ــتغري املن ــة    املعــين ب ــدان النامي ــاخ يف نظــم البل ــتغري املن ضارة ل

 االجتماعية واالقتصادية ونظم احلد من الكوارث الطبيعية فيها؛

__________ 
 .٣٠٨٢٢لرقم ، ا١٧٧١األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد  )٨( 
 )٩( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ، املرفق٣-م أ/١املقرر ،. 
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احلاديـة   األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا                  إىل تطلب - ١٠ 
اعـة إزاءهـا يف      عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظر يف مسألة الكوارث الطبيعية وقلة املن            والستني

مـن  “ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         ”تلك الدورة، يف إطار البند الفرعي املعنـون         
 .“التنمية املستدامة”البند املعنون 

 
 


