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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٦١/١٩٨
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،١٩٨٩ديـــــسمرب /كـــــانون األول ٢٢ املـــــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشـري 

كـانون   ٢٠ بـاء املـؤرخ      ٤٩/٢٢  و ،١٩٩٤ديسمرب  / كانون األول  ٢ ألف املؤرخ    ٤٩/٢٢ و
 ،١٩٩٨ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول١٥ املـــــــؤرخ ٥٣/١٨٥  و،١٩٩٤ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢١ املـــؤرخ ٥٦/١٩٥  و،١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٥٤/٢١٩ و
 ،٢٠٠٢ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول٢٠ املـــــــؤرخ ٥٧/٢٥٦  و،٢٠٠١ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢٣١  و،٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤ و
وقـــراري ، ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ ٦٠/١٩٥  و،٢٠٠٤ديـــسمرب /األول

 ٢٠٠١/٣٥  و،١٩٩٩يوليــه /متـوز  ٣٠ املـؤرخ  ١٩٩٩/٦٣ي اجمللـس االقتـصادي واالجتمــاع  
 ٥٧/٢٧٠ الواجـب قرارهـا      علـى النحـو   تأخذ يف اعتبارها    ، وإذ   ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٦املؤرخ  

ــؤرخ   ــاء امل ــران٢٣ب ــه / حزي ــائج    ٢٠٠٣يوني ــسقني لنت ــة املتكــاملني واملن ــذ واملتابع ــشأن التنفي  ب
املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة يف امليـــدانني االقتـــصادي  

 ،واالجتماعي
 ،)١(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام نتائجإىل  أيضا وإذ تشري 
بنـاء  : ٢٠١٥-٢٠٠٥للفتـرة   وإطـار عمـل هيوغـو       )٢(إعـالن هيوغـو   د  تعيد تأكيـ  وإذ   

ــى مواجهــة الكــوارث    ــدرة األمــم واجملتمعــات عل ــصادر عــن   ،)٣(ق ــشترك ال ــان امل ــ والبي ة دورال
_______________ 

 .٦٠/١انظر القرار  )١(
)٢( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٣(
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، )٤(احلــد مــن املخــاطر مــن أجــل مــستقبل أكثــر أمنــا: بكارثــة احملــيط اهلنــدياملعنيــة  االســتثنائية
 املعين باحلد من الكوارث،املؤمتر العاملي بصيغته اليت اعتمدها 

كمـل اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكثـر        ي بأن إطار عمـل هيوغـو      وإذ تسلم  
 ،)٥(توجيهية التقاء الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدهتا وخطة عملهاالبادئ امل: أمنا

أن تنفيـذ   دورها املتمثل يف تقدمي التوجيه يف جمـال الـسياسة العامـة بـش        وإذ تعيد تأكيد   
 القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات 

مـا برحـت     فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت للحد مـن الكـوارث          إىل أن    وإذ تشري  
وضـع االسـتراتيجيات والـسياسات      لمنظومـة األمـم املتحـدة       داخل  املنتدى الرئيسي    تقوم بدور 

ــوا    ــن الك ــة إىل احلــد م ــال الوكــاالت    الرامي ــل أعم ــشتركة يف رث وضــمان تكام ــن  امل احلــد م
 ب هلا،الكوارث وختفيف حدهتا والتأه

فرقـة العمـل املـشتركة بـني        تقـوم بـه     للعمل الـذي مـا برحـت         وإذ تعرب عن تقديرها    
 املوكلة إليها،هام امل يف إطار الوكاالت للحد من الكوارث

ث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف   إزاء عــدد ونطــاق الكــوار وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  
الــسنوات األخــرية، ممــا أســفر عــن خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتــصادية 

 يف البلـدان  خباصـة  أحنـاء العـامل، و  مجيـع اجملتمعات الضعيفة يف    أصابت  وبيئية سلبية طويلة األمد     
 النامية،

رارا باهلياكـل األساسـية    تلحق أضـ ، وإن كانت   أن الكوارث الطبيعية   وإذ تكرر تأكيد   
الطويـل  يف املـدى    عواقـب   مـا يترتـب عليهـا مـن          فإناالجتماعية واالقتصادية يف مجيع البلدان،      

 عرقل حتقيق تنميتها املستدامة،يلبلدان النامية و ابوجه خاص على اكون وخيمي
 بأن احلد من خماطر الكوارث مسألة شاملة لعدة قطاعات يف سـياق التنميـة     وإذ تسلم  

 ملستدامة،ا
 التـصدي  بالعالقة الواضحة بني التنميـة واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث و              وإذ تسلم أيضا   

 بذل اجلهود يف مجيع هذه اجملاالت،مواصلة ضرورة بمن الكوارث واالنتعاش وللكوارث 
تطوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة         مواصلة   باحلاجة املاسة إىل     وإذ تسلم كذلك   

 بنـاء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى حاجـة             من أجـل  واالنتفاع هبا   
_______________ 

)٤( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
)٥( A/CONF.172/9املرفق األول١ل، القرار ، الفصل األو ،. 
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والفعالـة    املتطورة والسليمة بيئيـا تالتكنولوجيا من ئمهايال  مالىعصول  البلدان النامية إىل احل   
ستخدام إلجياد حلـول أمشـل للحـد مـن خمـاطر الكـوارث وتعزيـز                التكلفة والسهلة ا  من حيث ال  

 ،من أجل التصدي ملخاطر الكوارثهذه البلدان قدرات فعالية وكفاءة 
قلـة املناعـة يف    علـى أن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، مبـا يف ذلـك احلـد مـن          وإذ تـشدد  
 الكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،مواجهة 
ــق خطــة    وإذ تؤكــد  ــدما يف تطبي ــة املــضي ق ــذ  أمهي ــالتنفي ــاملي للتن مل ــة ؤمتر القمــة الع مي
ــستدامة ــشأن  حكــام األ و)٦(امل ــا ب ــواردة فيه ــصلة ال ــة  ذات ال ــة قل ــيم املخــاطر وإدارة  املناع وتقي
 الكوارث،
 مواصلة بلورة فهم لألنشطة االجتماعية واالقتصادية الـيت تزيـد          احلاجة إىل ب وإذ تسلم  

ء قـدرة   بنـا ىل  إالكوارث الطبيعية ومعاجلة تلك األنـشطة، و       يف مواجهة  اجملتمعات   قلة مناعة من  
 ،تعزيز هذه القدرةاجملتمعات على مواجهة خماطر الكوارث ومواصلة 

يف بــون،  املــؤمتر الــدويل الثالــث املعــين باإلنــذار املبكــر عقــد مــع التقــدير وإذ تالحــظ 
 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧أملانيا، يف الفترة من 

ليــة للحــد مــن  بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدو حتــيط علمــا - ١ 
 ؛)٧(الكوارث
 للفتـرة    وإطـار عمـل هيوغـو      )٢( بأن االلتزامات الواردة يف إعالن هيوغو      تذكر - ٢ 
تـــشمل تقـــدمي  )٣(بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـــة الكـــوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥

 املساعدة إىل البلـدان الناميـة املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة والـدول املنكوبـة بـالكوارث الـيت متـر                     
ــة صــوب االنتعــاش املــادي واالجتمــاعي واالقتــصادي املــستدام،      ــة انتقالي لكــي تــضطلع  مبرحل

 ؛صالحعمليات اإلب الكوارث وأعقاب يف شتعاناالأنشطة احلد من املخاطر يف مرحلة ب
زيـادة  احلاجـة إىل     وتؤكـد    ، بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمـل هيوغـو         ترحب - ٣ 

؛ تـها  وبرجم هـا طيطختوالتنميـة املـستدامة       الكوارث يف سياسات   لحد من خماطر  اإلدماج الفعلي ل  
ــات     إىل و ــات والطاق ــز املؤســسات واآللي ــوير وتعزي ــن أجــل  تط ــة    م ــى مواجه ــدرة عل ــاء الق بن

_______________ 
ــة املــــس   )٦( ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ ــســـــتقريــ ــا، ـــــتدامة، جوهانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
 A.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع      (٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــول ٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق٢ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
)٧( A/61/229و  Corr.1. 
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 التأهـب   تنفيـذ بـرامج   يف   القيام على حنو منهجي بإدماج هنج احلد مـن املخـاطر          إىل  األخطار؛ و 
 ؛ منهاشتعانوالتصدي هلا واالحلاالت الطوارئ 

 بــاجملتمع الــدويل أن ينفــذ االلتزامــات الــواردة يف إعــالن هيوغــو وإطــار  هتيــب - ٤ 
 ؛كامالتنفيذا  عمل هيوغو

املؤســسات املاليــة الدوليــة و الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة  تــدعو - ٥ 
ب مبا يف ذلـك االحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصلي           ،  واهليئات اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى    

 إىل دعــم إطــار عمــل هيوغــو املعنيــةمنظمــات اجملتمــع املــدين  وكــذلكاألمحــر واهلــالل األمحــر، 
 وتنفيذه ومتابعته؛

املؤسـسات املاليـة الدوليـة واملنظمـات الدوليـة          و مبنظومـة األمـم املتحـدة        هتيب - ٦ 
 يف اســتراتيجياهتا وبراجمهــا، مــستفيدة يف بالكامــل مراعاتــهو أهــداف إطــار عمــل هيوغــو ج مــد

علـى أن    البلـدان الناميـة عـن طريـق تلـك اآلليـات              ةساعدمـ ذلك من آليات التنـسيق القائمـة، و       
 ؛على وجه السرعة تدابري للحد من خماطر الكوارثتضع وتنفذ، حسب االقتضاء، 

ــ - ٧  املــصارف  واملؤســسات املاليــة الدوليــة ومبنظومــة األمــم املتحــدة   ب أيــضاهتي
وعلــى حنــو  يف الوقــت املناســب ،قليميــة والدوليــة أن تــدعماإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات اإل

 البلدان املنكوبة بالكوارث مـن أجـل احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف                 قودهااجلهود اليت ت  مطرد،  
  الكوارث؛أعقاب يف صالح واإلشتعانيت االعملي

وعـن اختـاذ    عن تنميتها املستدامةمسؤولة يف املقام األول   كل دولة     بأن تسلم - ٨ 
 املـسؤولية عـن محايـة النـاس يف إقليمهـا ومحايـة          منـها طر الكـوارث،    اخمـ تدابري فعالـة للحـد مـن        

 تنفيذ ومتابعة إطـار     مبا يشمل اهلياكل األساسية وغريها من الثروات الوطنية من أثر الكوارث،          
 طنية؛لدعم تلك اجلهود الوالدولية عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعاون الدويل والشراكات 

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء يف ســبيل تطــوير قــدرات    تــسلم أيــضا - ٩ 
وسـائل منـها وضـع بـرامج وطنيـة للحـد مـن        بوطنية وحملية من أجل تنفيذ إطار عمـل هيوغـو،           

 الكوارث، وتشجع الدول األعضاء اليت مل تطور بعد تلك القدرات على أن تفعل ذلك؛
 إىل اعتبـار تقيـيم خمـاطر الكـوارث          املعنيةت الدولية    احلكومات واملنظما  تدعو - ١٠ 

 يتجزأ من خطط التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛  الجزءا
بــني احلكومــات ومنظومــة األمــم  فيمــا التعــاون والتنــسيق اســتمرار  أن تؤكــد - ١١ 

املتحـــدة واملنظمـــات األخـــرى واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والـــشركاء   
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عاجلـة اآلثـار النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة            ملين، حسب االقتضاء، يعترب عنصرا أساسيا       اآلخر
 ؛بفعالية

خمـاطر  للحد مـن    اليت أعدت   مجيع املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية       ظحالت - ١٢ 
 اآلليـات   اتقـدر تطـوير   ومبـادرات إقليميـة     إعداد  مواصلة  الكوارث، وتكرر تأكيد احلاجة إىل      

ــة ــع    توجــدمــاحيثوتعزيزهــا، خــاطر امل علــى احلــد مــن  اإلقليمي ــشجع علــى اســتخدام مجي ، وت
 ؛تبادهلا واألدوات املوجودة

 بأمهيــة الــربط، حــسب االقتــضاء، بــني إدارة خمــاطر الكــوارث واألطــر  تــسلم - ١٣ 
يف الـيت أعـدت     االستراتيجية اإلقليمية األفريقية للحـد مـن الكـوارث          ومن ذلك مثال    اإلقليمية،  

، ملعاجلـة املـسائل املتعلقـة بالقـضاء علـى الفقـر           )٨(شراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا        إطار ال 
 والتنمية املستدامة؛

، على مجيع املستويات، وخباصة علـى مـستوى          باجملتمع الدويل أن يدعم    هتيب - ١٤ 
بانتظـام   اإلسـهام  من شأهنا املؤسسات واآلليات والقدرات اليت وتعزيز تطوير  اجملتمعات احمللية، 

 يف بناء القدرة على مواجهة األخطار؛
الكـوارث  خمـاطر   عـاملي للحـد مـن       إنشاء منتـدى    الداعي إىل   قتراح  اال ظحالت - ١٥ 
، وتقـرر،   للحـد مـن الكـوارث     اآلليـة الـيت ختلـف فرقـة العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت                 ليكون  

 هانفــسالواليــة ي العــاملللمنتــدى ، أن تكــون نــصب عينيهــا  تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو اضــعةو
 وتطلـب إىل األمـني العـام أن         ،للحد من الكوارث  فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت      ب املنوطة

 العاملي لكي تنظر فيها اجلمعية العامة؛املنتدى يضمن تقريره املقبل معلومات بشأن 
 فـتح العاملي بطريقة شـاملة وشـفافة و   املنتدى   تنفيذ اقتراح إنشاء     ةواصلم تقرر - ١٦ 

 الدول األعضاء؛أمام مجيع  هباب
 وتنفيـذ  وضـع  بأمهية إدمـاج منظـور جنـساين وكـذلك إشـراك املـرأة يف               تسلم - ١٧ 

 مجيع مراحل إدارة الكوارث، وخباصة يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛
 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن           تعرب عن تقديرها   - ١٨ 

 ؛األمم املتحدة االستئماين للحد من الكوارثوق طريق التربع لصند
لـصندوق االسـتئماين    ل تربعـات ماليـة كافيـة        تقدمي اجملتمع الدويل على     تشجع - ١٩ 
ضمان الدعم الكايف ألنشطة متابعة تنفيذ إطار عمل هيوغو، واسـتعراض االسـتخدام             سعيا إىل   

_______________ 
)٨( A/57/304املرفق ،. 
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إىل ساعدة ور، بتقــدمي املــللقيــام، يف مجلــة أمــاحلــايل للــصندوق وجــدوى توســيع نطــاق عملــه  
 البلدان النامية املعرضة للكوارث على وضع استراتيجيات وطنية للحد من خماطر الكوارث؛

الدوليـــة  احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات     تـــشجع - ٢٠ 
اإلقليميـــة واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والقطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع املـــدين علـــى   و

 تثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛االس
 ألمانـة االسـتراتيجية   يكفـي مـن مـوارد ماليـة وإداريـة        ما بضرورة توفري  سلمت - ٢١ 

وتطلب إىل األمني العام أن يرصد تلك املوارد، يف حـدود املـوارد             الدولية للحد من الكوارث،     
األمانـة املـشتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية الدوليـة       وفعاليـة عمـل    أنـشطة من أجل   املتاحة،  

ــرا هبــذا الــشأن  أيــضا إ وتطلــب ،للحــد مــن الكــوارث   حــسب ،ىل األمــني العــام أن يقــدم تقري
 االقتضاء؛
ــصائية      تطلــب - ٢٢  ــرا عــن نتيجــة الدراســة االستق ــدم تقري ــام أن يق  إىل األمــني الع

ثغـرات  يتـصل هبـا مـن         مـا  توصياته بـشأن سـبل معاجلـة      يف ذلك   مبا  العاملية لنظم اإلنذار املبكر،     
 احتياجات تقنية ومالية وتنظيمية؛و

ــز  احلاجــة إىل تؤكــد - ٢٣  ، وكــذلك أســباب الكــوارث وإدراك فهــم حتــسني تعزي
 منـها نقـل وتبـادل اخلـربات         ،بناء وتعزيز قدرات التصدي هلا من خـالل مجلـة أمـور           إىل   احلاجة

واحلـصول   ،لحـد مـن خمـاطر الكـوارث الطبيعيـة        لمج التثقيف والتـدريب     ، وبرا واملعارف التقنية 
 وتعزيــز الترتيبــات املؤســسية، مبــا يف ذلــك منظمــات   ،ذات الــصلةعلــى البيانــات واملعلومــات  

  احمللية؛اجملتمعات
بعـد اإلغاثـة     مـا  على ضرورة أن يواصل اجملتمع الدويل اهتمامه مبرحلـة   تشدد - ٢٤ 

ــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف األجلــني    يف حــاالت الطــوارئ وأن يــ  دعم عمليــات التأهيــل وال
 بالقـضاء علـى الفقـر والتنميـة املـستدامة      املتـصلة املتوسط والطويل، وتؤكد أمهية تنفيـذ الـربامج    

 يف البلـدان الناميـة      خباصـة ، و عرضـة هلـا   املناطق  كثر   أ احلد من خماطر الكوارث يف    عملية  وإدارة  
 املعرضة للكوارث الطبيعية؛

مجيع األخطار الطبيعيـة ومعاجلـة      أثر  لحد من   اتباع هنج شامل ل    ضرورة   تؤكد - ٢٥ 
 ؛ملتصلة باملياه واألرصاد اجلويةأوجه قلة املناعة إزاءها، مبا يف ذلك األخطار اجليولوجية وا
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 والـستني   الثانيـة  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا              تطلب - ٢٦ 
 .“التنمية املستدامة”تنفيذ هذا القرار، يف إطار البند املعنون تقريرا عن 

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠


