
اجلمعيـة العامـة

 A األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.04-63313    011004    041004 

 املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
 اللجنة التحضريية
 الدورة الثانية

 2004أكتوبر / تشرين األول12-11جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت8البند 

 آلية شراكات مقترحة يف سياق املؤمتر العاملي
 املعين باحلد من الكوارث

 مذكرة مقدمة من األمانة

والدعوة . املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث اقتراح مقدم من األمانة العامة          إن آلـية الشـراكات يف سياق         
 .موجهة إىل اللجنة التحضريية للتعليق على اآللية املقترحة

 

Distr. 
GENERAL 
 
A/CONF.206/PC(II)/9 
24 September 2004 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/CONF.206/PC(II)/9 
Page 2 

 

 معلومات أساسية -أوالً 

كوارث يف  ، أن حتدد أهداف املؤمتر العاملي املعين باحلد من ال         A/RES/58/214قـررت اجلمعية العامة يف قرارها        -1
حتديد أنشطة معينة لكفالة تنفيذ األحكام ذات الصلة الواردة يف خطة التنفيذ ) ب: "(، ومن بينها اهلدف التايل    2005عام  

بشأن قابلية التأثري وتقييم املخاطر وإدارة ") خطة جوهانسربغ للتنفيذ ("الصـادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة         
 الورقة استعراضاً للشراكات اليت طرحت وبدأ تفعيلها  أثناء املؤمتر وآللية الشراكات القائمة اليت               وتقدم هذه ". الكـوارث 

، واليت ميكن على أساسها طرح مبادرات جديدة أثناء املؤمتر          )1(تـتوىل تنسيقها جلنة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة        
 . العاملي املعين باحلد من الكوارث

الشراكات كوسيلة إضافية لزيادة جودة التنفيذ بإشراك أصحاب مصلحة متعددين يف أنشطة ملموسة             وُتقـترح    -2
وهي تستجيب ألمهية إلزام مجيع أصحاب املصلحة بتحقيق نتائج ملموسة . وعملية املنحى هلا تأثري مباشر يف تقليل املخاطر

 .ملشكلة متعددة األبعاد

 ر القمة العاملي للتنمية املستدامةالشراكات اليت طُرحت يف مؤمت -ثانياً 

كانـت الشراكات نتيجة مهمة من نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسربغ يف عام                   -3
ويف خطة تنفيذ جوهانسربغ، عينت احلكومات جلنة       .  شراكة أثناء مسرية املؤمتر    200فقـد طُرحت أكثر من      . 2002

لتابعة لألمم املتحدة كجهة تنسيق ملناقشة الشراكات املعززة للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك تبادل الدروس               التنمية املستدامة ا  
 . املستفادة، والتقدم احملرز، وأفضل املمارسات

والشـراكات من أجل التنمية املستدامة يف سياق مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومتابعته مبادرات طوعية                 -4
وهذه املبادرات وسائل متكاملة لدعم تنفيذ جدول       . د أصحاب املصلحة فيها وميكنها اإلسهام يف التنمية املستدامة        يـتعد 

خطة العمل العاملية للتنمية املستدامة اليت متت املوافقة عليها يف مؤمتر األم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية           (21أعمـال القرن    
، والربنامج الذي متت املوافقة عليه يف اجتماع        )1992 ريو دي جانريو يف عام       الذي عـقد يف  ) مؤمتـر قمـة األرض    (
 وخطة جوهانسربغ لتنفيذ املتفق عليها يف       21، لالرتقاء مبستوى تنفيذ جدول أعمال القرن        1997يف عام   " 5+ريـو "

ل حمل التعهدات احلكومية    وليس الغرض من هذه الشراكات أن حت      . 2002مؤمتـر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام         
 . الدولية وإمنا أن تكون مكملة هلا

 أن الشراكات يف    2003مايو  /وقـد أكدت جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا احلادية عشرة اليت عقدت يف أيار              -5
وعة املعايري واملبادئ   سـياق عملـية مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ومتابعته ينبغي إعدادها وتنفيذها مبا يتفق مع جمم                

التوجيهـية املتفق عليها، مع إيالء االعتبار لألعمال التمهيدية املضطلع هبا بشأن الشراكات أثناء العملية التحضريية ملؤمتر                 
وقد اعتمدت جلنة التنمية املستدامة يف      . )A/RES/56/76)2القمـة، مبـا فيها مبادئ بايل التوجيهية وقرار اجلمعية العامة            
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، وهو يتضمن املعايري    "برنامج العمل املقبل للجنة التنمية املستدامة وتنظيم وطرائق عملها        " احلادية عشرة قراراً بشأن      دورهتا
، أشارت اجلمعية العامة يف قرارها      2003ديسمرب  /ويف كانون األول  . واملبادئ التوجيهية لشراكات جلنة التنمية املستدامة     

A/RES/58/129     ية املستدامة كجهة تنسيق للشراكات الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة، وأعادت            إىل حتديـد جلنة التنم
التأكـيد عـلى املعـايري واملبادئ التوجيهية املعتمدة يف الدورة احلادية عشرة للجنة التنمية املستدامة واليت أيدها اجمللس                   

 . 2003االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 

 "إدارة الكوارث وأوجه الضعف"راكات يف إطارالش -ثالثاً 

تقـرر أيضاً يف الدورة احلادية عشرة للجنة التنمية املستدامة أن يتم تنظيم برنامج عملها املتعدد السنوات ملا بعد                    -6
ومن .  على أساس سبع دورات من سنتني، على أن تركز كل دورة منها على جمموعات منتقاة من املسائل                 2003عـام   
اليت سيجري استعراضها يف الفترة " إدارة الكـوارث وأوجه الضعف   "ل الـيت مت حتديدهـا هلذا الغرض مسألـة          املسـائ 
ويوجـد حالياً ست وثالثون شراكة مت تسجيلها يف إطار هذا املوضوع يف قاعدة بيانات الشراكات                . 2014-2015

 ).انظر املرفق(اخلاصة بلجنة التنمية املستدامة 

ادرات املذكورة أعاله، ميكن أيضاً أن يكون لبعض املبادرات املسجلة يف إطار مواضيع أخرى من               وإىل جانب املب   -7
وغريها، أمهية للمناقشة   " اجلفاف"، و "التصحر"، و "تغري املناخ "برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة مثل         

 . أثناء املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث

 الشركات يف سياق املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث - رابعاً

ميكن وصف الشراكات يف سياق املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث بأهنا تعهدات ومبادرات حمددة يعقدها                 -8
الكوارث، ويطرحها عدد من املؤسسات على مستويات خمتلفة من أجل اإلسهام يف حتقيق أهداف ومقاصد احلد من خطر      

مع تعزيز تنفيذ هذه األهداف واملقاصد، وذلك استناداً إىل الشراكات القائمة أو شراكات جديدة يف ميدان احلد من خطر 
وليس . وميكن طرح عدد من الشراكات الرئيسية الرامية إىل دعم تنفيذ األولويات الوطنية أثناء املؤمتر وبعده              . الكـوارث 

كما .  حمل التعهدات احلكومية الدولية اليت ستعقد أثناء املؤمتر، وإمنا اإلسهام يف تنفيذها            الغرض من هذه الشراكات أن حتل     
أن املؤمتـر يشكل فرصة مهمة لتعزيز وإبراز الشراكات القائمة اليت تسعى إىل احلد من خطر الكوارث الطبيعية، والبحث                   

حلد من خطر الكوارث الطبيعية هدفاً رئيسياً، وإمنا        عن سبل التآزر وتطويرها مع الشراكات األخرى اليت ال يكون فيها ا           
 . ميكنه أن يكون، مع ذلك، أثراً مهماً

ومنعاً الزدواج اجلهود وعمالً على زيادة املوارد القائمة إىل أقصى حد، ال تعتزم أمانة االستراتيجية الدولية للحد                  -9
كن طرحها أثناء املؤمتر العاملي املعين باحلد من        مـن الكـوارث إنشـاء نظام تسجيل مواٍز أو منفصل للشراكات اليت مي             

بل يشجَّع الشركاء الذين يرغبون يف طرح شراكات حمددة وجديدة يف ميدان احلد من خطر الكوارث على                 . الكـوارث 
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أمانة وستتعاون أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث مع         . تسـجيل هذه املبادرات مع أمانة جلنة التنمية املستدامة        
جلـنة التنمية املستدامة يف تعزيز ونشر ودعم ومتابعة الشراكات اجلديدة العاملة يف ميدان إدارة الكوارث وأوجه الضعف                  

وستشجع أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الشراكات القائمة واحملتمل          . وغري ذلك من اجملاالت ذات الصلة     
 الكوارث وأوجه الضعف وغري ذلك من اجملاالت على تسجيل مبادراهتا مع جلنة التنمية              إنشاؤها اليت تعمل يف ميدان إدارة     

املسـتدامة، واستخدام قاعدة بيانات الشراكات اخلاصة بلجنة التنمية املستدامة يف تبادل املعلومات، واملشاركة يف أنشطة                
 . الشراكة اليت تضطلع هبا جلنة التنمية املستدامة

 يغتنم شركاء كثريون فرصة اجتماع األفرقة املواضيعية، وانعقاد الدورات املواضيعية، فضالً عن            ومـن املتوقع أن    -10
الـدورة اإلقليمـية اليت ستعقد يف إطار اجلزء املواضيعي، لطرح مبادرات جديدة وتبادل املعلومات مع املشاركني بشأن                  

 . العاملي املعين باحلد من الكوارثوستوزع قائمة بالشراكات أثناء املؤمتر. أنشطة الشراكات القائمة

 احلواشي

جلنة التنمية املستدامة جلنة فنية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة، وقد أُنشئت يف كانون                )1( 
 . لضمان املتابعة الفعالة ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية1992ديسمرب /األول

 .(E/2003/29) 9ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم الوثائق الرمسي )2( 
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Annex 
[ENGLISH ONLY] 

 
Partnerships listed under the theme of “Disaster Management and Vulnerability” in 

the Commission on Sustainable Development Partnership database 
 

1) Abu-Dhabi Global Environmental Data Initiative (AGEDI) 
2) Asia-Pacific Environmental Innovation Strategy Project (APEIS) 
3) Capacity Building in SIDS Manage Vulnerability and Develop Resilience Particularly to 

Disasters 
4) Caribbean Adaptation to Climate Change and Sea Level Rise 
5) Environmental Emergencies Partnership (formerly Integrated Approach to Prevention, 

Preparedness for and Response to Environmental Emergencies in Support of Sustainable 
Development) 

6) Euro-Mediterranean Water and Poverty Facility (EuroMed WPF): A Tripartite Programme of 
Action 

7) Global Mapping 
8) Global Ocean Data Assimilation Experiment (GODAE) 
9) Global Partnership for Capacity Building to Implement the Globally harmonized System for 

Chemical Classification and Labelling (GHS) 
10) Human Resources Development in Disaster Management  
11) Initiative on the Internationally Shared (Transboundary) Aquifer Resource Management 
12) Institutional consolidation for systemic planning and management toward poverty alleviation and 

environmental conservation in a framework of sustainable regional development in the Hindu 
Kush, Karakorum, Himalaya mountain complex 

13) Integrating early warning and disaster risk management into the sustainable development agenda 
and practice 

14) International Center for Sustainable Development 
15) International Flood Network 
16) International Partnership for Sustainable Development in Mountain Regions (Mountain 

Partnership) 
17) Local Capacity-Building and Training on Sustainable Urbanization: a Public-Private Partnership 
18) MEDIES: Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability – With an 

emphasis on water and waste 
19) Multinational Andean Profect: Geoscience for Andean Communities (MAP:GAC) 
20) My Community, Our Earth (MyCOE) – Geographic Learning for Sustainable Development 
21) Nile Basin Initiative 
22) OneCoast 
23) Pacific Island Adaptation Initiative 
24) Pacific Umbrella Initiative: Pacific Islands Health for Sustainable Development 
25) Pilot Project on Rapid Environmental and Health Risk Assessment (REHRA) in secondary rivers 

of the mean and lower Danube basin 
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26) Poverty alleviation and biodiversity conservation in islands with high biodiversity value: 
sustainable development planning and management in the Galapagos (Ecuador) and Socotra 
(Yemen) archipelagos 

27) Project Proteus 
28) Resilient Communities 
29) SIDS 2015 – Developing capacities to reduce vulnerability 
30) SIDS 2015 – Developing capacities to reduce vulnerability to natural disasters 
31) Scientific Capacity Building/Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries 
32) Sister Cities Network for Sustainable Development 
33) Southern Caucus of NGOs for Sustainable Development Five Multi Regional Partnership and 

Policy Centers 
34) Subregional Initiative for the Promotion and Implementation of the International Strategy for 

Disaster Reduction 
35) Sustainable water management in the Balkan and Southeast Mediterranean area 
36) White Water to Blue Water 

- - - - - 
 


