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 الدورة احلادية والستون
 من جدول األعمال) ج (٥٣البند 

االسـتراتيجية الدوليـة    : التنمية املستدامة 
   للحد من الكوارث

 تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  
 

 تقرير األمني العام  
 

 تصويب  
 ٦٨الفقرة  - ١  

 عن النص احلايل مبا يليستعاضي : 
التقريــر، هنــاك إرادة مــشتركة ناشــئة للتــصدي لتحــديات احلــد مــن كمــا ورد يف هــذا  - ٦٨

وتتطلـب  . آليات التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين                وتعزيز  الكوارث  
  ــزأة واحملــدودة إىل  املرحلــة اجلديــدة جتــاوز الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة نهــج التمويــل ا

والـدول األعـضاء هـي الـيت ينبغـي عليهـا أن             .  مـن املخـاطر    استثمار أكثر استدامة يف جمال احلد     
، والنظـر يف خيـارات أخـرى مبـا          ٥٤/٢١٩تبت فيما إذا كان يـتعني اسـتعراض أحكـام القـرار             
  برنـامج العمـل املـشترك      مـن كـل    وميثـل .  يف ذلك التمويل مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة            

ــها وميزانيلالســتراتيجية  ــذت ، خطــوة هامــة إىل  ٢٠٠٧نــرب العــاملي يف عــام   ســيطرحهما املنيالل
األمام لتحقيق نظام االسـتراتيجية لعمـل متكامـل ومتـسق يف ذلـك االجتـاه فيمـا بـني املنظمـات                      

 .الدولية
 

 ٧٣الفقرة  - ٢  
 : عن النص احلايل مبا يلييستعاض 



A/61/229/Corr.1
 

2 06-52712 
 

األمانـة  ومـع ذلـك، ال يـزال متويـل     . ومت إحراز تقدم كبري بفضل هذه التربعات القيمة        - ٧٣
احلكومــات والوكــاالت املتزايــدة مــن جانــب طلبــات الغــري مــضمون وغــري كــاف يف مواجهــة 

ودعـم إدمـاج   تعزيـز  وتتطلب الوالية األساسية املتمثلـة يف       . خلدمات واملساعدة للحصول على ا  
 يف العمليـات اإلمنائيـة واإلنـسانية ودعـم تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو،                  احلد مـن خمـاطر الكـوارث      

واجلمعيــة العامــة، وهــي تتخــذ اخلطــوات  . ويــل مــضمونة ومــستقرة بــشكل متناســب  متقاعــدةَ
الكفيلة بتوفري قاعـدة ماليـة مـستقرة لالسـتراتيجية وأنـشطتها، قـد تـود أيـضا إجـراء اسـتعراض                      
ــشطة، والنظــر يف         ــه مــن أن ــا تقــوم ب ــة االســتراتيجية وم ــا وألمان ــع حالي ــل املتب ألســلوب التموي

 . خيارات بديلة
 

 ٨٦الفقرة  - ٣  
 عن النص احلايل مبا يليستعاضي  : 

بــالنظر إىل تزايــد مــسؤوليات أمانــة االســتراتيجية بــشكل كــبري وضــرورة تــوفر مــوارد   - ٨٦
يدعو األمني العام أيضا الدول األعـضاء وأصـحاب          مالية مضمونة ومستقرة على حنو مناسب،       
اليــة لــصندوق األمــم املتحــدة االســتئماين تربعــام امل املــصلحة املعنــيني باالســتراتيجية إىل زيــادة 

 وقـد تـود اجلمعيـة        .لتنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو        للحد من الكوارث لضمان ما يكفي من الدعم         
، والنظـر يف الـسبل البديلـة لتمويـل          ٥٤/٢١٩العامة كذلك إجـراء اسـتعراض ألحكـام قرارهـا           

 .أمانة االستراتيجية وما تقوم به من أنشطة
 


