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 ])A/63/414/Add.3( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٦٣/٢١٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٨٩ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخ٤٤/٢٣٦ا إىل قراراـــــإذ تـــــشـري 
 كـانون٢٠ بـاء املـؤرخ٤٩/٢٢ و١٩٩٤ديـسمرب/ كـانون األول٢ ألف املـؤرخ٤٩/٢٢ و

ــسمرب/ كــانون األول١٥ املــؤرخ٥٣/١٨٥ و١٩٩٤ديــسمرب/األول  ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨دي
ــسمرب/ كــانون األول٢٢املــؤرخ ديــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٩٥ و١٩٩٩دي
 ٢٣ املــــؤرخ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢ديـــسمرب/ كــــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٥٦ و٢٠٠١

ــانون األول ــسمرب/كــ ــانون األول٢٢ املــــؤرخ٥٩/٢٣١ و٢٠٠٣ ديــ ــسمرب/ كــ   ٢٠٠٤ديــ
ــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/١٩٥و كـــانون ٢٠ املـــؤرخ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديـ

ــسمرب/األول ــسمرب/ األولكـــانون ١٩ املـــؤرخ٦٢/١٩٢و ٢٠٠٦ديـ ــراري،٢٠٠٧ديـ وقـ
ــصادي واالجتمــاعي ــه/متــوز ٣٠ املــؤرخ١٩٩٩/٦٣الــس االقت  ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩يولي

 ٥٧/٢٧٠، وإذ تأخذ يف اعتبارها علـى النحـو الواجـب قرارهـا٢٠٠١يوليه/ متوز٢٦املؤرخ
واملنــسقني لنتــائج بالتنفيــذ واملتابعــة املتكــاملنياملتعلــق ٢٠٠٣يونيــه/حزيــران ٢٣بــاء املــؤرخ

املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة يف امليـــدانني االقتـــصادي
 جتماعي،واال

 ،)١(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعاممل الوثيقة اخلتامية إىلأيضا وإذ تشري 
 بنـاء:٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة )٢( إعـالن هيوغـووإذ تعيد تأكيـد 
 

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )١(
)٢( A/CONF.206/6١، القراراألول، الفصل. 
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 والبيــان املــشترك الــصادر عــن الــدورة)٣(قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث
،)٤(احلـد مـن املخـاطر مــن أجـل مـستقبل أكثـر أمنــا:احملـيط اهلنــدياالسـتثنائية املعنيـة بكارثـة

 بصيغته اليت اعتمدها املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث،
 دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمـال الـسياسة العامـة بـشأنوإذ تعيد أيضا تأكيد 

 ا األمم املتحدة،تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقده
 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يفوإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا 

أسـفر عـن خـسائر جـسيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتـصاديةممـاالـسنوات األخـرية،
حتقيــقلمجتمعــات الــضعيفة يف مجيــع أحنــاء العــامل تعــوقل بالنــسبةوبيئيــة ســلبية طويلــة األمــد

 اصة يف البلدان النامية،خب املستدامة، واتهتنمي
الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلــد مــن قلــة املنعــة يفخمــاطر علــى أن احلــد مــنوإذ تــشدد 

  مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،شاملمواجهة الكوارث الطبيعية، عنصر
ــسلم   بالعالقــة الواضــحة بــني التنميــة واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث والتــصديوإذ ت
 وبضرورة مواصلة بذل اجلهود يف مجيع هذه ااالت،واالنتعاش من الكوارثلكوارثل
 باحلاجـة املاسـة إىل مواصـلة تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـةأيضا وإذ تسلم 

واالنتفاع ا من أجل بنـاء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى حاجـة
احلصول على ما يالئمها من التكنولوجيات املتطورة والسليمة بيئيا والفعالـةالبلدان النامية إىل

من حيث التكلفة والسهلة االستخدام إلجياد حلـول أمشـل للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتعزيـز
 التصدي ملخاطر الكوارث،علىفعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان

  أنلحـد مـن خمـاطر الكـوارثل ه ميكـن لـبعض التـدابري املتخـذةبأنـ كـذلكتسلموإذ 
وإذ تشدد على أمهية تعزيـزالتكيف مع تغري املناخ، تدعم أيضا، يف سياق إطار عمل هيوغو،

الكـــوارث الطبيعيـــة مـــن خـــالل بـــرامج احلـــد مـــنمواجهـــةاتمعـــات علـــىاألمـــم وقـــدرة
 الكوارث، خماطر

 مــة العـــامليمـــؤمتر القنتــائج أمهيــة املـــضي قــدما يف تطبيــق خطـــة تنفيــذوإذ تؤكــد 
 

_______________

 .٢املرجع نفسه، القرار )٣(
)٤( A/CONF.206/6رفق الثاين، امل. 
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ــة ــستدامة للتنمي ــة املنعــة وتقيــيم املخــاطر )٥(امل ــشأن قل ــصلة الــواردة فيهــا ب ــام ذات ال واألحك
 الكوارث، وإدارة

سـبتمرب/أيلـول ٢٩باالجتماع الـوزاري الـذي عقـده األمـني العـام يفوإذ حتيط علما 
 ،“احلد من أخطار الكوارث يف مناخ متغري” بشأن،٢٠٠٨

الــصادر عــن املــؤمتر“فلنعمــل معــا يف خدمــة البــشرية”ن املعنــوناإلعــالوإذ تالحــظ 
 ٣٠إىل ٢٦لصليب األمحر واهلـالل األمحـر، املعقـود يف جنيـف يف الفتـرة مـنلالدويل الثالثني

اصـة مـا يتعلـق منـه بـضرورة ضـمان إدمـاج التـدهور البيئـيخب، و٢٠٠٧نـوفمرب/تشرين الثاين
 طط احلد من خماطر الكوارث وإدارة الكوارث،والتكيف مع تغري املناخ يف سياسات وخ

االقتصادية اليت تزيـدوألنشطة االجتماعيةل باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهموإذ تسلم 
بنـاءإىلتلـك األنـشطة، ووإىل التصدي لمن قلة منعة اتمعات يف مواجهة الكوارث الطبيعية

 زيز هذه القدرة،قدرة اتمعات على مواجهة خماطر الكوارث ومواصلة تع
ديــسمرب/يف بوزنــان، بولنــدا يف كــانون األولودةقــعحبلقــة العمــل املوإذ حتــيط علمــا 

اســتراتيجيات إدارة املخــاطر واحلــد منــها، مبــا يف ذلــك آليــات تقاســم املخــاطر بــشأن٢٠٠٨
  التأمني،ثلوحتويلها م

 ،٥٤/٢١٩ يف توصية األمني العام املتعلقة بقرار اجلمعية العامةوقد نظرت 
 بتقريــر األمـــني العــام عــن تنفيـــذ االســتراتيجية الدوليــة للحـــدحتــيط علمــا - ١ 

 ؛)٦(الكوارث من
 وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)٢(أن االلتزامات الواردة يف إعالن هيوغو بتذكر - ٢ 

 تـــشمل تقـــدمي)٣(بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة الكـــوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥
الدول املنكوبة بالكوارث الـيت متـرإىلن النامية املعرضة للكوارث الطبيعية واملساعدة إىل البلدا

 أجـل القيــام مـن املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي املـستدام،شتعـانمبرحلـة انتقاليـة صـوب اال
 ؛التأهيلبعملياتالقيامالكوارث ويف أعقاب شتعانبأنشطة احلد من املخاطر يف مرحلة اال

احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو، وتؤكـد احلاجـة إىل زيـادة بالتقدمترحب - ٣ 
حلد من خماطر الكوارث يف سياسات التنمية املستدامة وختطيطها وبرجمتـها؛ وإىلاإدماجفعالية

_______________

 -أغــسطس/ آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، )٥(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/أيلـــول ٤

 .، املرفق٢األول، القرار
 .A/63/351انظر )٦(
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؛األخطـار مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى مواجهـةوالطاقـاتتطوير وتعزيز املؤسسات واآلليـات
ج احلـد مـن املخـاطر يف تنفيـذ بـرامج التأهـب حلـاالتوإىل القيام على حنو منهجي بإدمـاج ـ

 منها؛االنتعاشالطوارئ والتصدي هلا و
اللتزامـات الـواردةيكثـف جهـوده مـن أجـل تنفيـذ ا باتمع الدويل أنيب - ٤ 

 يف إعالن هيوغو وإطار عمل هيوغو تنفيذا كامال؛
ــة الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة واملؤســساتتــدعو - ٥  املاليــة الدولي

 االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليبهــاواهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا في
ــةمبـــا يف ذلـــك ،اتمـــع املـــدينوكـــذلكاألمحـــر واهلـــالل األمحـــر،  املنظمـــات غـــري احلكوميـ

لإطـار عمـ دعمتكثيف اجلهود من أجلإىل والقطاع اخلاص واألوساط العلمية،واملتطوعون
 يف هــذا الــصدد، أمهيــة مواصــلة مجيــع أصــحاب املــصلحةؤكــد،وت ، وتنفيــذه ومتابعتــههيوغــو

 التصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛ب فيما يتعلقتعاوم وتنسيقهم
ــج أهــداف إطــار عمــل هيوغــويــب - ٦  ــم املتحــدة دم ــة األم ــه مبنظوم  ومراعات

 ومـساعدةيف ذلـك مـن آليـات التنـسيق القائمـة،بالكامل يف استراتيجياا وبراجمها، مـستفيدة
البلدان النامية عن طريق تلك اآلليات على أن تضع وتنفذ، حسب االقتضاء، تدابري للحد من

اإلقليميــةاملؤسـسات املاليــة الدوليـة واملنظمــات، وتــدعوخمـاطر الكــوارث علـى وجــه الـسرعة
 ؛إىل القيام بذلكالدوليةو
،بـإطرادأن تـدعم، يف الوقـت املناسـب و مـم املتحـدةمبنظومـة األ أيـضا يب - ٧ 

 يتالبلدان املنكوبة بالكوارث من أجل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف عملـي قودهاتاجلهود اليت
 املؤسسات املالية الدوليـة واملـصارف اإلقليميـة، وتدعو يف أعقاب الكوارثتأهيل والاالنتعاش

 ؛إىل القيام بذلكوغريها من املنظمات اإلقليمية والدولية
تنميتــها املــستدامةحتقيــق بــأن كــل دولــة مــسؤولة يف املقــام األول عــنتـسلم - ٨ 

منـها محايــة النــاس يف إقليمهــا ،ألغــراضوعـن اختــاذ تــدابري فعالـة للحــد مــن خمـاطر الكــوارث
ومحاية اهلياكل األساسية وغريها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث، مبا يشمل تنفيـذ إطـار

، وتؤكد أمهيـة التعـاون الـدويل والـشراكات الدوليـة لـدعم تلـك اجلهـود ومتابعتهعمل هيوغو
 الوطنية؛

ــدراتأيــضا تــسلم - ٩   بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير ق
تنفيذ إطار عمل هيوغو، بوسائل منها وضع برامج وطنية للحد مـن الكـوارث،لوطنية وحملية

 ضاء اليت مل تطور بعد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛وتشجع الدول األع
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 بأمهيـة التنـسيق بـني التكيـف مـع تغـري املنـاخ والتـدابري املتـصلةتسلم كـذلك - ١٠ 
باحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وتــدعو احلكومــات واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل إدمــاج هــذه

منائية وبرامج القضاء علـى الفقـر،االعتبارات بصورة شاملة يف خطط وبرامج، منها اخلطط اإل
يف أقل البلدان منوا، وتدعو اتمـع الـدويل إىل دعـم اجلهـود ويف برامج العمل الوطنية للتكيف

 الصدد؛ املتواصلة اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا
ــيت أعــدت للحــد مــن خمــاطرب ترحــب - ١١  ــة ودون اإلقليميــة ال املبــادرات اإلقليمي

ر تأكيد احلاجة إىل مواصلة إعداد مبادرات إقليميـة وتطـوير قـدرات اآلليـاتالكوارث، وتكر
ــعتوجــد، حيثمــا وتعزيزهــاحلــد مــن املخــاطرعلــى ااإلقليميــة ــى اســتخدام مجي ، وتــشجع عل

 األدوات املوجودة وتبادهلا؛
املرفق العـاملي للحـد مـن الكـوارث للعمل الذي يقوم بهعرب عن ارتياحهات - ١٢ 
 باسـمالبنـك الـدويل الـذي يـديرهاالسـتراتيجيةو عبارة عن شراكة تابعة لنظـاماإلنعاش، وهو

املـشتركني فيـه مـن الــشركاء املـاحنني وغريهـم مـن أصــحاب املـصلحة، كمبـادرة مهمـة لــدعم
 تنفيذ إطار عمل هيوغو؛

 أمانــة االســـتراتيجية علــى مواصــلة وضـــع أســاليب حمــسنة إلجـــراءتــشجع - ١٣ 
حلد مـن خمـاطر الكـوارث وحتليـلا مبا يف ذلك بشأن اقتصاد ،طر املتعددةتقييمات للتنبؤ باملخا

ــاحيتني ــى مجيــع املــستويات مــن الن ــد إجــراءات احلــد مــن املخــاطر املتخــذة عل تكــاليف وفوائ
 االجتماعية واالقتصادية؛

 باتمع الدويل أن يدعم، على مجيع املستويات، وخباصة على مـستوىيب - ١٤ 
 اإلسـهام بانتظـامبإمكاـاة، تطوير وتعزيز املؤسسات واآلليات والقدرات اليتاتمعات احمللي

 ؛األخطاريف بناء القدرة على مواجهة
ــال إلطــار عمــلتــشجع - ١٥  ــذ الفع ــادة التزامهــا بالتنفي ــى زي ــدول األعــضاء عل  ال

 نتـدىاملسـتراتيجية، مثـلاال التابعـة لنظـاماآللياتبشكل كامل مندة يف ذلكفيهيوغو، مست
 ؛ الكوارثأخطارالعاملي للحد من

بالدورة الثانيـة املقبلـة للمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث،ترحب - ١٦ 
، بــشأن موضــوع٢٠٠٩يونيــه/حزيــران ١٩ إىل١٦املقــرر عقــدها يف جنيــف يف الفتــرة مــن

تنفيـذ بدء استعراض منتـصف املـدة ليكون الغرض منها واليت س“الكوارث والفقر والضعف”
ــام ــع أن جيــري يف ع ــار عمــل هيوغــو املتوق ــد٢٠١٠إط ــام أن ي ــني الع  رج، وتطلــب إىل األم
 معلومات عن املنتدى العاملي يف تقريره املقبل؛
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 وتنفيـذتـصميموإشراك املـرأة يفومتكني بأمهية إدماج منظور جنساينتسلم - ١٧ 
، وتـشجعخـاطرد مـن املكـذلك يف اسـتراتيجيات وبـرامج احلـمجيع مراحل إدارة الكوارث، و
 ؛ ومتكني املرأةمراعاة املنظور اجلنساينالنهوض بتعميمزيادةأمانة االستراتيجية على مواصلة

أمهيــة عمــل األمــم املتحــدة يف جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارثب ترفـعــت - ١٨ 
 وحـسنةالثابتـةوالطلبات املتزايدة على أمانة االستراتيجية واحلاجة إىل توفري املزيـد مـن املـوارد

 لتنبؤ ا لتنفيذ االستراتيجية؛ا واليت ميكنالتوقيت
 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـنتعرب عن تقديرها - ١٩ 

 الكوارث؛ طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من
كافيــة للــصندوقتقـدمي تربعــات ماليــةمواصــلة اتمــع الــدويل علــىتـشجع - ٢٠ 

، وتـشجع الـدولاالستئماين سعيا إىل ضمان الدعم الكايف ألنشطة متابعة إطـار عمـل هيوغـو
 ؛العام يف أبكر وقت ممكن منغري خمصصةمتعددة السنواتاألعضاء على تقدمي تربعات

 احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوليـــةتـــشجع - ٢١ 
 املاليـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والقطـــاع اخلـــاص واتمـــع املـــدين علـــىواإلقليميـــة واملؤســـسات

 االستثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛
تتبعه ذلك من تزايد مـسؤولياتسي أمهية احلد من خماطر الكوارث وماتؤكد - ٢٢ 

تـأمني متويـلب مجيـع الـسبل املتعلقـة أن يستكـشف، وتطلب إىل األمني العامأمانة االستراتيجية
 وميكـن التنبـؤ ـا لتـشغيل األمانـة وأن يقـدم تقريـرا عـنثابتـةإضايف لضمان توافر موارد مالية

  إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعة والستني؛هذا
الــدول األعــضاء علــى دمــج نظــم اإلنــذار املبكــر يف اســتراتيجياا شجعتــ - ٢٣ 

ــدويل إىل دعــموخططهــا ــدعو اتمــع ال ــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث، وت ــةدور الوطني أمان
 ؛املبكر االستراتيجية يف تيسري تطوير نظم اإلنذار

ــى احلاجــة إىلتؤكــد - ٢٤  ــشجيع عل ــوارث،الت ــم وإدراك أســباب الك حتــسني فه
قـل وتبـادل منـها ن،أمـورمجلـةوكذلك احلاجة إىل بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا من خالل

ــدريب للحــد مــن خمــاطر الكــوارث و ــف والت ــرامج التثقي ــة وب ــسرياخلــربات واملعــارف التقني تي
 هـا مبـا في،احلصول على البيانـات واملعلومـات ذات الـصلة وتعزيـز الترتيبـات املؤسـسيةإمكانية

 األهلية؛نظماتامل
د اإلغاثـة على ضرورة أن يواصل اتمع الدويل اهتمامه مبرحلة مـا بعـتشدد - ٢٥ 

ــات ــدعم عملي ــليف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــنيالتأهي ــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف األجل  وال
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التنميــةحتقيــقاملتوســط والطويــل، وتؤكــد أمهيــة تنفيــذ الــربامج املتــصلة بالقــضاء علــى الفقــر و
املــستدامة وإدارة عمليــة احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف أكثــر املنــاطق عرضــة هلــا، وخباصــة يف

 لدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛الب
 مـن املخـاطر وأوجـه قلـةحلـدلعمـل علـى ال ضـرورة اتبـاع ـج شـاملتؤكد - ٢٦ 

ــة إزاء مج ــكالكــوارثيــعاملنع املتــصلةاألخطــارو اجليولوجيــةاألخطــارالطبيعيــة، مبــا يف ذل
 ؛ اجلويةبالرطوبة

ة والـستنيرابعـعامة يف دورا ال إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية التطلب - ٢٧ 
 .“التنمية املستدامة”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون

 ٧٢اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


