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 الكوارث الطبيعية وقلة املنعة إزاءها - ٦٣/٢١٧
 

 ،إن اجلمعية العامة
ااــ وقرار٢٠٠٢ ديـسمرب/ كــانون األول٢٠ املـؤرخ٥٧/٥٤٧ إىل مقررهــاإذ تـشري

ــؤرخ٥٨/٢١٥ ــسمرب/ كــــانون األول٢٣ املــ  كــــانون٢٢ املــــؤرخ٥٩/٢٣٣ و ٢٠٠٣ديــ
ــسمرب/ األولكــانون ٢٢ املــؤرخ٦٠/١٩٦ و ٢٠٠٤ديــسمرب/األول  ٦١/٢٠٠ و ٢٠٠٥دي
 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول٢٠املؤرخ

ــدوإذ ت  وخطــة تنفيــذ )١( إعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامةؤكــد مــن جدي
 ،)٢()‘‘جوهانسربغ للتنفيذخطة’’ (القمة العاملي للتنمية املستدامة مؤمترنتائج

-٢٠٠٥ للفـــترةار عمـل هيوغـوــــوإط )٣(إعالن هيوغوؤكد مــن جديد أيضاوإذ ت 
ا املـؤمتر العـاملي اعتمدمهاللذين )٤(مواجهة الكوارثعلىاألمم واتمعاتبناء قدرة:٢٠١٥

 ،املعين باحلد من الكوارث
 ،)٥(٢٠٠٥عاملي لعامؤمتر القمة المل الوثيقة اخلتاميةإىل وإذ تشري 

_______________

 ٤ -أغـسطس/ آب٢٦ربغ، جنـوب أفريقيـا،ـــــتدامة، جوهانـســـــتقرير مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـس )١(
ــول ــبتمرب/أيلـ ــع( ٢٠٠٢سـ ــم املبيـ ، الفـــصل األول،) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـ
 .، املرفق١ القرار

 .، املرفق٢، القرارنفسهاملرجع )٢(
)٣( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار. 
 .٢ نفسه، القراراملرجع )٤(
 .٦٠/١ القرارانظر )٥(
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الكامنـة، كمـا حـددها إطـاراخلطر باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لعواملوإذ تسلم 
مبا فيها العوامل االجتماعية واالقتصادية، اليت تزيد من قلـة منعـة اتمعـات إزاءعمل هيوغو،

التــصديىعلــقــدرةالإىل بنــاء ومواصــلة تعزيــزومعاجلــة تلــك العوامــل، الطبيعيــة واألخطــار
 املقترنـةاألخطـارمواجهــةالقـدرة علـىزيـادةإىل و علـى مجيـع املـستويات، الكـوارثملخاطر

ــاألثر الــسليبأيــضابــالكوارث، مــع االعتــراف النمــو االقتــصادييفلكــوارثالــذي حتدثــه ا ب
 ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان الناميةخباصة، ووالتنمية املستدامة

أمهية معاجلـة قلـة املنعـة وإدمـاج احلـد مـن األخطـار يف مجيـع مراحـلعلى شددوإذ ت 
 إدارة الكوارث واإلنعاش يف أعقاب الكوارث والتخطيط اإلمنائي،

باحلاجة إىل إدماج منظور جنـساين يف تـصميم وتنفيـذ مجيـع مراحـل إدارةوإذ تسلم 
 احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املنعة إزاءها،

 الــضعفزيــد مــن أوجــهي ، ممــاتعــاين التــدهورتــزال  أن البيئـــة العامليــة الذ تالحــظوإ
  يف البلدان النامية،خباصةاالقتصادي واالجتماعي، و

البلـدانسـيما ، والاندبلـمجيـع التضرر خمتلف أوجه وأشكال يف اعتبارهاأخذوإذ ت
وااليـاالت األرضـيةسوناميتـجامـوأالطبيعية الـشديدة كـالزالزل و األخطارمن،األقل منعة

اجلفـاف الـشديدحـاالتكموجـات احلـر و الـشدةالبالغةوالثورات الربكانية والظواهر اجلوية
 ،ا عاملياتأثرياللتني حتدثانالنينيا/ النينيويتوالفيضانات والعواصف وظاهر

البالغـةالظـواهر اجلويـة حدةو األخرية يف تواترة إزاء الزيادقلقال عن بالغوإذ تعرب
ــاطق العــامل ومــا والكــوارث الطبيعيــة املقترنــة ــاالــشدة ــاريترتــب عليهــا مــن يف بعــض من آث

 املناطـق،  فـي البلدان النامية الواقعة يف تلكخباصةاقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة، و
ــااعتباريفوإذ تأخـــذ ــة ل هـ ــسقة والفعالـ ــة املنـ ــوب املعاجلـ ــةوجـ ــار اجليولوجيـ ألخطـ

 األخطـاراحلـد مـن هـذه و ا من كوارث طبيعيـةرنتقي وما اجلويةبالرطوبةاملتصلةاألخطارو
 والكوارث،

التــصديعلــىزيــادة قــدرة البلــدانواإلقليمــي ل ضــرورة التعــاون الــدويلوإذ تالحــظ
ــسلبية ــار ال ــعجللآلث ــا األخطــارمي ــة، مب ــزالزل و الطبيعي ــا ال ــوأفيه ــجام ــاالتسوناميت واالي
اجلفـافحـاالتو موجـات احلـرك الـشدةالبالغةوالظواهر اجلويةت الربكانيةاألرضية والثورا

 والبلــدانة ــا، وخباصــة يف البلــدان الناميــةرنــتق والكــوارث الطبيعيــة امل،الــشديد والفيــضانات
 ،املعرضة للكوارث
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ــا ــضع يف اعتبارهـ ــة وإذ تـ ــةأمهيـ ــربامج املتعلقـ ــط والـ ــع اخلطـ ــدى وضـ ــري، لـ أن جيـ
 الكــوارث املتــصلةملخــاطرالتــصديبعــد الكــوارث،  حــاالت مــابالقطاعــات وكــذلك يف

ثــر األخطــارألبــالظروف االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة املــتغرية وباســتخدام األراضــي، و
  املناخ،وتقلب املناخ وتغرياملياه اجليولوجية والطقس وبالظواهرةنرقتامل
 حتقيـقمـن أجـلاملبذولـةود أن آثـار الكـوارث الطبيعيـة تعـوق بـشدة اجلهـوإذ تؤكد 

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإذ تـشدد علـى
أمهية احلد من أوجه قلة املنعة إزاء الكوارث الطبيعية،

 ؛)٦(٦١/٢٠٠قرارهابتقرير األمني العام عن تنفيذ حتيط علما- ١
واملـساعدةاإلمنائيالتعاونأن يواصل، بوسائل منها  اتمع الدويل علىحتث- ٢

مبـا يف ذلـكمـن اآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة،، استكشاف طـرق ووسـائل للحـدالتقنية
قليلة املنعـة، مبـا فيهـاوخباصة يف البلدان النامية،الشدةالبالغةاآلثار الناشئة عن الظواهر اجلوية

تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث،عــن طريــق ،أقــل البلــدان منــوا، ويف أفريقيــا
بناء قدرة األمـم واتمعـات علـى مواجهـة:٢٠١٥-٢٠٠٥فيها إطار عمل هيوغو للفترة مبا

هــذايفعلــى مواصــلة عملــهالترتيــب املؤســسي لالســتراتيجية الدوليــةوتــشجع،)٤(الكــوارث
 ؛صددال
 حتقيــق تنميتــها املــستدامةعــن األول يف املقــاممــسؤولة بــأن كــل دولــةسلمتـ - ٣ 
 إقليمهــا يف النــاس منـها محايــة،لحــد مــن خمـاطر الكــوارث ألغــراضلاختــاذ تــدابري فعالـةعـنو
 تنفيـذ إطـاريشمل الكوارث، مباأثرثروات الوطنية منغريها من الياكل األساسية ومحاية اهلو

لصعيدين اإلقليمي والدويل مـن، وتؤكد أمهية التعاون والشراكات على ا ومتابعتهعمل هيوغو
 أجل دعم تلك اجلهود الوطنية؛

الـيت ينبغـيالعمل ات وإطار عمل هيوغو وأولوي)٣(أمهية إعالن هيوغو تؤكد - ٤ 
الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات املالية الدوليـة وغريهـايف االعتبارأن تأخذها

حـسبوأن تنفـذها،طر الكـوارثاخمـ باحلـد مـنتعلـقامل جهـايفمن اجلهات الفاعلة املعنية
واضعة يف اعتبارها األمهيـة األساسـية للتـرويج لثقافـة الذاتية،االقتضاء، وفقا لظروفها وقدراا

االتقــاء يف جمــال الكــوارث الطبيعيــة، بوســائل منــها تعبئــة مــوارد كافيــة للحــد مــن خمــاطر
مــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــبالكــوارث، واألمهيــة األساســية للعمــل علــى احلــد

الرامية إىل تنفيـذعلى اجلهودلكوارث الطبيعيةلآلثار الضارةللكوارث على الصعيد احمللي، وا
_______________

)٦( A/63/351. 
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حتقيـق األهـداف اإلمنائيـةاالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر بغيـة اإلمنائية الوطنية وططاخل
 ائية لأللفية؛املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمن

 منــها، بأمهيــة النظــر يف تعزيــز اإلجــراءات املتخــذة بــشأن التكيــف بــسبلتقــر - ٥ 
 مثـلحتويلـهااستراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات املشاركة يف املخاطر و

ارث وسبل معاجلة اخلسارة والضرر املرتبطني بآثـار تغـري واستراتيجيات احلد من الكو،التأمني
 املناخ يف البلدان النامية قليلة املنعة بوجه خاص يف مواجهة اآلثار الضارة لتغري املناخ؛

 إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتزايـد التحـدياتهاتعرب عن بالغ قلق - ٦ 
 أثـر تغـري املنـاخ بالنـسبة جلميـعوكـذلك ،يـةاليت تطرحها اآلثـار املترتبـة علـى الكـوارث الطبيع

 اجلزريـة الـصغرية الناميـة وأقـل البلـدان منـوا،الـدولاصـةخبالبلدان، وال سيما البلدان النامية، و
  املنعة بصفة خاصة؛قليلة البلدان األخرىوكذلك

ــادة دعــم اســتراتيجيات التكيــف،تــشجع - ٧   اتمــع الــدويل علــى مواصــلة وزي
لدان قليلـة املنعـة يف مواجهـة اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، لكـي تـسهم يف جهـوداصة يف البخبو

ــتراتيجيات ــتراتيجيات التكيــــف واســ ــني اســ ــسيق بــ ــز التنــ ــوارث، وتــــشجع تعزيــ إدارة الكــ
 الكوارث؛ إدارة

ــن خــاللتــشجع- ٨  ــوم، م ــى أن تق ــات عل ــا احلكوم ــة ومراكزبراجمه ــاالوطني ه
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن، املنـشأة يف إطـارلكـوارثاخمـاطرـد مـناحلـ لتنسيـقالوطنية

واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــرالكـوارث، وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة
ــدرات يفأصــحاب املــصلحة اآلخــرينوواهلــالل األمحــر ــاء الق ــز بن ــة، بتعزي ــاطق منع أقــل املن

باختـاذ، وقلة منعتـها اليت تزيد من والبيئيةتصاديةلتمكينها من معاجلة العوامل االجتماعية واالق
ةنـرقتتمكنها من التأهـب للكـوارث الطبيعيـة ومواجهتـها، مبـا فيهـا الكـوارث املسالتدابري اليت

وتـشجع اتمـع الـدويل علـى تـوفري مـساعدة فعالـة،الـشدةالبالغـةبالزالزل والظـواهر اجلويـة
 للبلدان النامية يف هذا الصدد؛

ــ - ٩  ــصدي لددشت ــة الت ــى أمهي ــة احملــددة يف إطــار عمــل عل عوامــل اخلطــر الكامن
األخطــار اجليولوجيــة وألخطــاراب املقترنــة املخــاطراحلــد مــنعمليــةتــشجيع إدمــاجو ،هيوغــو
 وتعزيز املعرفة والوعي العام باحلـد، الكوارثطراخميف برامج احلد من اجلويةبالرطوبةاملتصلة

سـيما البلـدان الناميـة، والناء القدرة على املواجهة، وخباصة يفمن خماطر الكوارث من أجل ب
 ؛البلدان قليلة املنعة منها

 أنــه ينبغــي إدمــاج عمليــات تقيــيم املخــاطر يف بــرامج احلــد مــن خمــاطرتؤكــد - ١٠ 
 الطبيعية؛األخطارالكوارث على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل احلد من قلة املنعة إزاء
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أنلحـد مـن الكـوارث علـىلترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدولية لا تشجع- ١١
تـشجيع احلـدلتعزيز تنسيق األنـشطة إطار عمل هيوغو،خباصةيواصل، ضمن نطاق واليته، و

كيانـات األمـم املتحـدة ذاتللدول األعـضاء و وإتاحة املعلومات الطبيعيةالكوارثخماطرمن
ــصلة ــال ــصلحة املعن ــن أصــحاب امل ــنينيوغريهــا م ــشأن خيــارات احلــد م الكــوارث خمــاطرب

 املتـصلة بـاألحوالقلة املنعة وأوجه الطبيعية الشديدة والكوارثاألخطارالطبيعية، مبا يف ذلك
 ؛الشدةالبالغةاجلوية

بــني احلكومــات ومنظومــة األمــم توثيــق التعــاون والتنــسيق فيمــاأمهيــة ؤكــدت - ١٢ 
املنظمـات غـري احلكوميـة والـشركاءاألخـرى، وكـذلكةواإلقليميـالدوليةاملتحدة واملنظمات

، حـسب االقتـضاء، من قبيل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـراآلخرين
 تــشمل االتقـاء منــها والتأهــبمـع مراعــاة احلاجــة إلـــى وضـع اســتراتيجيات إلدارة الكـوارث

 تتسم خبصائص منـها التركيـز علـىذار مبكرنظم إناإلنشاء الفعلي ل، مبا يف ذلكوالتصدي هلا
  الغرض؛لذلكمـع االستفادة من مجيـع املوارد واخلربات املتاحةاألفراد،

فيها  الطبيعية، مبااألخطار أنه سعيا للحد من قلة املنعة إزاء مجيعتؤكد أيضا- ١٣
 كــوارث طبيعيــة،يقتـرن ــا مـن  اجلويــة ومــابالرطوبـةاملتــصلةالظـواهرالظـواهر اجليولوجيــة و

ــشأن التأهــب للكــوارث فيمــا بــني ــادل املعلومــات ب ــاون ووتريتــه وتب ــز عــرى التع ينبغــي تعزي
 األوساط العلمية واألكادميية والقائمني بإدارة الكوارث على مجيع املستويات؛

 تغريبــ املتعلقــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــةتــشجع - ١٤ 
تغريبـ املتعلقـةاف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة واألطر)٧(املناخ
قليلـة  يف البلـدان الناميـةخباصـةعلـى مواصـلة التـصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ، و )٨(املناخ

وفقا ألحكام االتفاقية، وتشجع أيضا الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغرياملنعة بشكل خاص،
االجتماعيـــةيف الــنظمتغــري املنــاخالناشــئة عـــنعلــى مواصــلة تقيـــيم اآلثــار الــضارةاملنــاخ

 ؛ يف البلدان الناميةحلد من الكوارث الطبيعية اواالقتصادية ونظم
، تقــدمي مـوارد كافيــة النمـوبـاتمع الــدويل، وخباصـة البلــدان املتقدمـةيـب - ١٥ 

 إتاحـةاملنعـة إزاء اآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة ووميكن التنبؤ ا إىل البلـدان الناميـة قليلـة
حصول تلك البلدان على التكنولوجيا ونقلها إليها، علـى النحـو املتفـق عليـه بـصورة متبادلـة،

 من أجل تعزيز قدرا على التكيف؛

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدعاهداتجمموعة امل،املتحدةاألمم )٧(
 .٣٠٨٢٢، الرقم٢٣٠٣املرجع نفسه، الد )٨(
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ضــرورة العمــل علــى احلــد مــن املخــاطر وأوجــه قلــة املنعــة إزاء مجيــعتؤكــد - ١٦ 
  اجلوية؛بالرطوبةاملتصلةاألخطارا يف ذلك األخطار اجليولوجية و الطبيعية، مباألخطار

اخلامـــسة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــاتطلـــب - ١٧ 
عـن تنفيـذ هـذا القـرار، وتقـرر النظـر يف مـسألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املنعـةتقريراوالستني

ــد ــار البن ــدورة، يف إط ــك ال ــا يف تل ــة للحــد مــن” الفرعــي املعنــونإزاءه ــتراتيجية الدولي االس
 .“التنمية املستدامة”من البند املعنون “الكوارث

 ٧٢اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩

 


