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االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  - ٢١٤/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشــــري إىل قـراراتــــها ٢٣٦/٤٤ املـــؤرخ ٢٢ كـانـــــون األول/ديســــمرب ١٩٨٩، 
ــــــر ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بـــــاء املــــؤرخ  و ٢٢/٤٩ ألـــف املـــؤرخ ٢ كانــــون األول/ديــسمـب
٢٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املؤرخ ١٥ كانـون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، 
و ٢١٩/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، و ١٩٥/٥٦ املــؤرخ ٢١ كــانون 
األول/ديسمـبــر ٢٠٠١، و ٢٥٦/٥٧ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٢، وقـــراري 
اــلس االقــتصــــــــــــــــــــــادي واالجتـمــاعــي ٦٣/١٩٩٩ املــــؤرخ ٣٠ متـوز/يوليــه ١٩٩٩، 
ــــوز/يوليـــه ٢٠٠١، وإذ تـــأخذ يف االعتبـــار الواجـــب قرارهـــا  و ٣٥/٢٠٠١ املــؤرخ ٢٦ مت
٢٧٠/٥٧ باء املؤرخ ٢٣ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ بشـأن التنفيـذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني 
لنتائج املؤمتــرات ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة يف اـالني االقتصـادي 

واالجتماعي، 
وإذ تشـري أيضـا إىل إدراج بنـد �إدارة الكـوارث وقابليـــة التــأثر� يف برنــامج العمــل 

املتعدد السنوات للجنة التنمية املستدامة(١)، 
وإذ تؤكد أن احلد من الكوارث، مبا يف ذلك احلد من التأثر بالكوارث الطبيعيـة، هـو 

عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة، 

                                                           
 ،(E/ 2 0 (١) انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقــم ٩ (03/29

الفصل األول، الفرع الف. 
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وإذ حتيط علما باألحكام ذات الصلة الواردة يف اإلعالن الوزاري الصادر عـن املؤمتـر 
الـوزاري للمنتـدى العـاملي الثـالث للميـاه، املعقـود يف كيوتـو، اليابـان، يومــي ٢٢ و ٢٣ آذار/ 

مارس ٢٠٠٣ بشأن الكوارث املتصلة باملياه(٢)، 
وإذ تؤكــد مــن جديــد أن الكــوارث الطبيعيــة تلحــق أضــــرارا باهليـــاكل األساســـية 
االجتماعية واالقتصادية يف مجيع البلدان، لكن العواقب الطويلـة األمـد املترتبـة علـى الكـوارث 

الطبيعية تكون وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية، وتعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، 
وإذ تسـلم باحلاجـــة املاســة إىل املضــي يف تطويــر املعــارف العلميــة والتقنيــة القائمــة 
واالنتفاع ا للحد مـن التـأثر بـالكوارث الطبيعيـة، وإذ تشـدد علـى حاجـة البلـدان الناميـة إىل 

الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية، 
وإذ تعـرب عـن بـالغ قلقـها إزاء عـدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف 
ــة  السـنوات األخـرية، ممـا أسـفر عـن خسـائر جسـيمة يف األرواح وعواقـب اجتماعيـة واقتصادي
وبيئية سلبية طويلة األمد متس اتمعـات الضعيفـة يف كافـة أحنـاء العـامل، وال سـيما يف البلـدان 

النامية، 
وإذ تسلم باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنشطة االجتماعية واالقتصادية اليت تزيـد 
من تفاقم قلة مناعة اتمعات إزاء الكـوارث الطبيعيـة ومعاجلـة تلـك األنشـطة وإىل بنـاء قـدرة 

اتمعات على التصدي ألخطار الكوارث ومواصلة تعزيزها، 
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن  - ١

الكوارث(٣)؛ 
تدعو احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إىل اعتبار تقييم أخطار الكـوارث  - ٢

عنصرا أساسيا يف اخلطط اإلمنائية وبرامج القضاء على الفقر؛  
تشدد على أن التعاون والتنسيق املستمرين بني احلكومـات، ومنظومـة األمـم  - ٣
املتحــدة، وســائر املؤسســات الدوليــة، واملنظمــات اإلقليميــة، واملنظمــــات غـــري احلكوميـــة، 
والشركاء اآلخرين، حسـب االقتضـاء، عنصـران أساسـيان للتصـدي آلثـار الكـوارث الطبيعيـة 

بفعالية؛ 

                                                           
(٢) انظر A/57/785، املرفق. 

 .A/58/277 (٣)
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تسلم بأمهية القيام، حسـب االقتضـاء، بربـط إدارة أخطـار الكـوارث بـاألطر  - ٤
اإلقليمية، مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا(٤)، من أجل معاجلة قضايا القضـاء علـى 

الفقر، والتنمية املستدامة؛  
تسـلم أيضـا بأمهيـة إدمـاج منظـــور جنســاين، فضــال عــن إشــراك النســاء يف  - ٥

تصميم وتنفيذ مجيع مراحل إدارة الكوارث، خاصة يف مرحلة احلد من الكوارث؛ 
ـــك بأمهيــة اإلنــذار املبكــر بوصفــه عنصــرا أساســيا يف احلد مــن  تسـلم كذل - ٦
الكوارث، وتوصي بتنفيذ نتـائج املؤمتـر الـدويل الثـاين املعـين بـاإلنذار املبكـر، املعقـود يف بـون، 
أملانيا، يف الفترة من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، الذي سلط الضوء علـى أمهيـة 
التنسـيق والتعـاون املعززيـن إلدمـاج األنشـطة والدرايـة الفنيـة ملختلـف القطاعـات املشــاركة يف 
عملية اإلنذار املبكـر، وأسـهم يف اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمنـا: 

مبادئ توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا، وخطة عملها(٥)؛ 
تقرر أن تعقد مؤمترا عامليـا بشـأن احلـد مـن الكـوارث يف عـام ٢٠٠٥، علـى  - ٧
مستوى كبار املسؤولني، دف تعزيز املناقشات املتخصصة وحتقيق تغيريات ونتائج ملموسـة، 

سعيا إىل حتقيق األهداف التالية: 
ـــا وخطــة عملــها، ــدف اســتكمال  اختتـام اسـتعراض اسـتراتيجية يوكوهام (أ)

اإلطار التوجيهي بشأن احلد من الكوارث يف القرن احلادي والعشرين؛  
ـــة تنفيــذ األحكــام ذات الصلــة الــواردة يف خطــة  حتديـد أنشـطة معينـة لكفال (ب)
التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (�خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ�)(٦) 

بشأن قابلية التأثر وتقييم املخاطر وإدارة الكوارث؛ 
تبـادل أفضـل املمارسـات والـدروس املسـتفادة لتعزيـز احلـد مـن الكـــوارث يف  (ج)

سياق بلوغ التنمية املستدامة، وحتديد الثغرات والتحديات؛ 
زيادة الوعي بأمهية سياسات احلد من الكوارث، مما ييسر ويعـزز تنفيـذ تلـك  (د)

السياسات؛ 
                                                           

(٤) A/57/304، املرفق. 
(٥) A/CONF.172/9، الفصل األول، القرار ١، املرفق األول. 

(٦) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس - 
A والتصويــب)، الفصــل  . .03.II.A.1 ٤ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٢ (منشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ٢، املرفق. 
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زيـادة موثوقيـة املعلومـــات املالئمــة املتصلــة بــالكوارث وتوافرهــا للجمــهور  (هـ)
ووكـاالت إدارة الكـوارث يف مجيـع املنـاطق، علـى النحـو الـوارد يف األحكـام ذات الصلـة مــن 

خطة جوهانسربغ للتنفيذ؛ 
تقبل مع فائق التقدير العرض السخي املقـدم مـن حكومـة اليابـان السـتضافة  - ٨
املؤمتـر، وتقـرر أن يعقـد املؤمتـر يف كـويب، هيوغـو، اليابـان، يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٢ كــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٥؛ 
تقرر إنشاء جلنة حتضريية حكومية دولية مفتوحـة بـاب العضويـة للمؤمتـر مـن  - ٩
ـــامج عمــل املؤمتــر  أجـل اسـتعراض األعمـال التحضرييـة التنظيميـة والفنيـة للمؤمتـر، وإقـرار برن
واقـتراح النظـام الداخلـي لكـي يعتمـده املؤمتـر، وتقـرر أيضــا أن جتتمــع اللجنــة التحضرييــة يف 
جنيف عقب دوريت عام ٢٠٠٤ النصف سنويتني لفرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت للحـد 
من الكوارث، لفترة أقصاهـا يومـان يف كـل مـرة، وأن تعقـد اللجنـة التحضرييـة اجتماعـا ملـدة 

يوم واحد يف كويب، خالل املواعيد املذكورة يف الفقرة ٨ أعاله، حسب الضرورة؛ 
تقرر كذلك أن يكون للجنة التحضريية احلكومية الدولية مكتب يتـألف مـن  - ١٠

مخسة ممثلني للدول األعضاء ينتخبون على أساس التمثيل اجلغرايف العادل؛ 
تدعـو اموعـات اإلقليميـة إىل تسـمية مرشـحيها ملكتـب اللجنـــة التحضرييــة  - ١١
حبلول اية كــانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤، حـىت يتسـىن إشـراكهم يف التحضـري لالجتمـاع األول 

للجنة التحضريية، وإبالغ تلك التسميات ألمانة املؤمتر؛ 
تطلـب إىل األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مــن  - ١٢
الكوارث أن تقوم بدور أمانة املؤمتر وأن تنسق األنشطة التحضريية الـيت سـتمول تكلفتـها مـن 
مصادر من خـارج امليزانيـة عـن طريـق الصنـدوق االسـتئماين لالسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن 
الكوارث، وبتعاون وثيق مع البلد املضيـف واللجنـة التحضرييـة للمؤمتـر، مـع الدعـم التـام مـن 

إدارات األمانة العامة ذات الصلة؛ 
تفهم أن األنشطة الواردة يف الفقرة ١٢ أعاله لن تعيق األعمـال واألولويـات  - ١٣

األخرى القائمة لألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية؛ 
تدعـو الـدول األعضـاء وكافـة اهليئـات والوكـاالت املتخصصـة التابعـة لألمــم  - ١٤
املتحـدة وسـائر الوكـاالت واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات الصلـة، وال ســيما األعضــاء يف 
فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـــوارث، إىل املشــاركة النشــطة يف املؤمتــر 

وكذلك يف عمليته التحضريية؛ 
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ترحب بإسهامات مجيع املناطق اليت ميكن أن تقدم مدخالت فنيـة يف العمليـة  - ١٥
التحضريية ويف املؤمتر ذاته؛ 

تشـجع اإلسـهامات الفعالـة مـن اموعـات الرئيسـية، علـى النحـــو احملــدد يف  - ١٦
جدول أعمال القـرن ٢١(٧)، وتدعوهـا إىل طلـب االعتمـاد يف املؤمتـر ويف عمليتـه التحضرييـة، 
وتقرر أن يكون اعتمادها ومشاركتها وفقـا للنظـام الداخلـي للجنـة التنميـة املسـتدامة وللنظـام 
الداخلي ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة واملمارسة املتبعـة يف اللجنـة فيمـا يتعلـق مبشـاركة 

وإشراك اموعات الرئيسية؛ 
تقرر أن يتم متويل التكاليف اإلضافية الفعلية للعملية التحضريية واملؤمتـر ذاتـه  - ١٧
مـن مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة، دون أن يؤثـر ذلـك سـلبيا يف األنشـطة املربجمـة، ومـن خــالل 

تربعات حمددة للصندوق االستئماين لالستراتيجية؛ 
تطلـب إىل األمانـــة العامــة أن توفــر خدمــات املؤمتــرات للعمليــة التحضرييــة  - ١٨
واملؤمتر ذاته، ويتحمل تكاليفها البلد املضيف، علـى أسـاس أن تكفـل األمانـة العامـة اسـتخدام 
مواردهـا البشـرية املوجـودة إىل أقصـى حـد ممكـن دون أن يكلـف ذلـك البلـــد املضيــف أعبــاء 

إضافية؛ 
تشجع اتمع الدويل على توفري املوارد املاليـة الالزمـة للصنـدوق االسـتئماين  - ١٩
ـــم  لالسـتراتيجية وتقـدمي مـا يلـزم مـن املـوارد العلميـة والتقنيـة والبشـرية وغريهـا، لضمـان الدع
الكـايف ألنشـطة األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت لالســـتراتيجية وفرقــة العمــل املشــتركة بــني 
الوكاالت للحد من الكوارث وأفرقتها العاملة، وكذلك لتيسري األعمال التحضريية للمؤمتر؛ 

تعرب عن تقديرها للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن  - ٢٠
طريق التربع لصندوقها االستئماين؛ 

ـــة يف  تطلـب إىل األمـني العـام أن يرصـد مـا يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداري - ٢١
حــــدود املــوارد القائمة، كي يتسىن لألمانة املشتركة بني الوكاالت لالسـتراتيجية أداء عملـها 

بفعالية؛ 
تطلـب أيضـــا إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة فـــــــي دورــا  - ٢٢

التاسعة  
                                                           

(٧) تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريــو دي جانــريو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ 
A والتصويبــان)، الــد األول: القـــرارات الـــيت اختذهـــا  .93.I.8 منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع)

املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 
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ـــة األعمــال التحضرييــة للمؤمتــر  واخلمسـني تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وال سـيما عـن حال
العاملي بشأن احلد من الكوارث وذلك يف إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


