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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٦٠/١٩٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٨٩ديســــمرب /كـانــــــون األول ٢٢ املــــؤرخ ٤٤/٢٣٦ إىل قـراراتـــــها إذ تشــــري  

 بــــــاء املـــــؤرخ ٤٩/٢٢، و ١٩٩٤رب ديســـــم/ كانــــــون األول٢ ألـــــف املـــــؤرخ ٤٩/٢٢ و
، ١٩٩٨ديسـمرب   / كانــون األول   ١٥ املؤرخ   ٥٣/١٨٥، و   ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٠
ـــؤرخ ٥٤/٢١٩ و ــانون األول٢٢ امل ــؤرخ ٥٦/١٩٥، و ١٩٩٩ديســمرب / ك  كــانون ٢١ امل

، ٢٠٠٢ديســـــــمرب / كـــــــانون األول٢٠ املـــــــؤرخ ٥٧/٢٥٦، و ٢٠٠١ديســـــــمرب /األول
 كـــانون ٢٢ املـــؤرخ ٥٩/٢٣١، و ٢٠٠٣ديســـمرب /نون األول كـــا٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٤ و

 املــــؤرخ ١٩٩٩/٦٣وقــــراري اجملــــلس االقــــتصادي واالجتـمــاعــــي ، ٢٠٠٤ديســمرب  /األول
، وإذ تأخـذ يف االعتبـار   ٢٠٠١يوليـه  /متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠١/٣٥، و   ١٩٩٩يوليه  /متوز ٣٠

ــا   ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠الواجــب قراره ــاء امل ــران٢٣ ب ــه / حزي ــة    ٢٠٠٣يوني ــذ واملتابع بشــأن التنفي
املتكاملني واملنسقني لنتائج املؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف             

 ،امليدانني االقتصادي واالجتماعي
 إزاء عــدد ونطــاق الكــوارث الطبيعيــة وتفــاقم أثرهــا يف   وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  

مة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــة واقتصــادية الســنوات األخــرية، ممــا أســفر عــن خســائر جســي
سـيما يف البلـدان    وبيئية سلبية طويلة األمد متـس اجملتمعـات الضـعيفة يف كافـة أحنـاء العـامل، وال           

 ،النامية
تلحـق أضـرارا باهلياكـل      علـى الـرغم مـن أهنـا         أن الكـوارث الطبيعيـة       وإذ تكرر تأكيد   

 العواقـب الطويلـة األمـد املترتبـة علـى           فـإن لـدان،   األساسية االجتماعية واالقتصادية يف مجيـع الب      



A/RES/60/195 

2 

 علـى البلـدان الناميـة، وتعرقـل حتقيـق تنميتـها        ، بوجـه خـاص    ،الكوارث الطبيعية تكون وخيمـة    
 ،املستدامة
بأن احلد من خماطر الكوارث مسألة شاملة لعدة قطاعات يف سـياق التنميـة      وإذ تسلم  
 املستدامة،
 واحلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث،  ،بـــني التنميـــة بالعالقـــة الواضـــحة وإذ تســـلم أيضـــا 

 وضـرورة بـذل اجلهـود الالزمـة يف مجيـع هـذه        ، الكـوارث  تعـايف مـن    وال ،واالستجابة للكوارث 
 اجملاالت،
 تطـوير املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة           زيـادة باحلاجـة املاسـة إىل       كذلك تسلموإذ   

بيعيـة، وإذ تشـدد علـى حاجـة البلـدان          الكـوارث الط  يف بناء القدرة على مواجهـة       واالنتفاع هبا   
 النامية إىل الوصول إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية،

التــأثر قابليــة ، مبــا يف ذلــك احلــد مــن  ثخمــاطر الكــوارأن احلــد مــن علــى  شــددوإذ ت 
 بالكوارث الطبيعية، عنصر مهم يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،

ــة املضــي   أمهؤكــدوإذ ت  ــدماي ــذ  ق ــق خطــة التنفي ــ  يف تطبي ــة   مل ــاملي للتنمي ؤمتر القمــة الع
ــأثر وتقيــيم املخــاطر وإدارة     )١(املســتدامة واألحكــام ذات الصــلة الــواردة فيهــا بشــأن قابليــة الت
 ،الكوارث
 حلكومة وشعب اليابان للترتيبات املمتـازة الـيت اختـذت    وإذ تعرب عن امتناهنا العميق    

يف اليابـان،  احلد من الكـوارث الـذي انعقـد يف كـويب، هيوغـو،       ب املعينلعاملي  الستضافة املؤمتر ا  
وضـع  وملـا   ، وللضـيافة املقدمـة للمشـتركني،        ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ٢٢ إىل   ١٨الفترة من   

، وكذلك للتربعـات الـيت قـدمت لتيسـري اشـتراك            موظفنيومن مرافق وخدمات    حتت تصرفهم   
 متر، وال سيما ممثلي أقل البلدان منوا،ممثلي البلدان النامية يف املؤ

بناء قـدرة األمـم   : ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطار عمل هيوغو     )٢( بإعالن هيوغو  وإذ ترحب  
، والبيان املشـترك الصـادر عـن الـدورة االسـتثنائية املعنيـة              )٣(واجملتمعات على مواجهة الكوارث   

_______________ 
 ٤ -أغســطس / آب٢٦املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة   )١(

، الفصـل األول، القـرار      ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق٢
)٢( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٣(
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، بالصـيغة الـيت اعتمـدها       )٤(احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنـا        : بكارثة احمليط اهلندي  
 ،احلد من الكوارثب املعيناملؤمتر العاملي 

يوكوهاما من أجل عامل أكثـر      مــكمــل الستراتيجية    بأن إطار عمل هيوغو      وإذ تسلم  
ــا ــة    : أمن ــاء الكــوارث الطبيعي ــة التق ــادئ توجيهي ــا ،مب ــة   ، والتأهــب هل ــف حــدهتا، وخط  وختفي
 ،)٥(عملها

 األخطـار  عـن    مجـة  هيوغـو يشـمل الكـوارث النا       لار عمـ  إطبأن نطاق    حتيط علما وإذ   
عكـس هنجـا شـامال      ي وهمن مث ف  ، و املتصلة هبا يئية والتكنولوجية   املخاطر الب واألخطار و  ةالطبيعي

ىل حـد    إ  أن يـؤثر   بإمكانـه خماطر الكـوارث والعالقـة بينـها،        إزاء إدارة    ةمتعدديتصدى ألخطار   
ــة واالقتصــادية وا  يفكــبري  ــنظم االجتماعي ــتراتيجية      ال ــك اس ــا أكــدت ذل ــة، كم ــة والبيئي لثقافي

 ، والتأهـب هلـا    ،مبـادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة          : من أجل عامل أكثر أمنا     يوكوهاما
 ،هاوختفيف حدهتا، وخطة عمل

 ،)٦(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام نتائج إىل وإذ تشري 
جتماعية واالقتصادية الـيت تزيـد     باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنشطة اال       وإذ تسلم  

لكوارث الطبيعيــة ومعاجلــة تلــك األنشــطة، وإىل بنــاء قــدرة بــااجملتمعــات حــدة قابليــة تــأثر مــن 
  الكوارث ومواصلة تعزيزها،مواجهة خماطراجملتمعات على 

 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا - ١ 
 ؛)٧(الكوارث
ــدت - ٢  ــدرة  : ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطــار عمــل هيوغــو  )٢( إعــالن هيوغــو ؤي ــاء ق بن

احلـد  ب املعـين  بالصيغة اليت اعتمـدها املـؤمتر العـاملي         ،)٣(األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث    
ــوارث،   ــن الكـ ــن     مـ ــرة مـ ــان، يف الفتـ ــو، اليابـ ــويب، هيوغـ ــود يف كـ ــانون ٢٢ إىل ١٨املعقـ  كـ

 املشـترك الصـادر عـن الـدورة االسـتثنائية املعنيـة بكارثـة               وتشـري إىل البيـان    ،  ٢٠٠٥ينـاير   /الثاين
 ؛)٤(احلد من املخاطر من أجل مستقبل أكثر أمنا: احمليط اهلندي

 إىل إدماج احلد من خمـاطر الكـوارث بصـورة أكثـر فعاليـة يف سياسـات                  وتدع - ٣ 
ات والطاقـات  التنمية املستدامة والتخطيط هلا وبرجمتـها؛ وإىل تطـوير وتعزيـز املؤسسـات واآلليـ          

_______________ 
)٤( A/CONF.206/6ين، املرفق الثا. 
)٥( A/CONF.172/9 املرفق األول١، الفصل األول، القرار ،. 
 .٦٠/١انظر القرار  )٦(
)٧( A/60/180. 
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 هنج احلـد مـن   إدماجالكفيلة ببناء القدرة على مواجهة األخطار؛ وإىل القيام على حنو منهجي ب   
  منها؛التعايفالتأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا وحتقيق  برامج يفاملخاطر 
 الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا املؤسســات املاليــة  تــدعو - ٤ 
 اجملتمـع املـدين ذات   وكـذلك منظمـات  األخـرى  اهليئات اإلقليمية واملنظمات الدولية      و ،الدولية

  ومتابعته؛عمل هيوغو وتنفيذهدعم إطار الصلة إىل 
 مبنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا املؤسسـات املاليـة الدوليـة واملنظمـات           هتيب - ٥ 
يف اسـتراتيجياهتا   العمـل   طار  تراعي بالكامل إ  أن   أن تدمج أهداف إطار عمل هيوغو و       ،الدولية

لبلـدان الناميـة عـن طريـق         ا سـاعد أن ت  و ، يف ذلك من آليات التنسيق القائمة      ةوبراجمها، مستفيد 
 تلك اآلليات يف القيام على وجه السرعة بتصميم تدابري للحد من خماطر الكوارث؛

ن  بــاجملتمع الــدويل أن ينفــذ بشــكل كامــل االلتزامــات الــواردة يف إعــال هتيــب - ٦ 
 هيوغو وإطار عمل هيوغو؛

 هيوغـو تشـمل     لإطار عم يف  وبأن االلتزامات الواردة يف إعالن هيوغو        تذكر - ٧ 
تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعيـة والـدول املنكوبـة بـالكوارث الـيت              

 أنشــطة وإىل ،م صــوب االنتعــاش املــادي واالجتمــاعي واالقتصــادي املســتدايــةمتــر مبرحلــة انتقال
 عمليات التأهيل؛إىل  و فيما بعد الكوارث،احلد من املخاطر يف مرحلة االنتعاش

كــذلك  و، مبنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا املؤسســات املاليــة الدوليــة هتيــب - ٨ 
يف الوقــت املناســب املصــارف اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة أن تــدعم،   

طر اخمــ، اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان املنكوبــة بــالكوارث مــن أجــل احلــد مــن علــى حنــو مطــردو
 ؛ فيما بعد الكوارثالتأهيلوالكوارث يف عمليات االنتعاش 

تحقيـق احلـد    ل جبميـع املبـادرات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املتخـذة             حتيط علما  - ٩ 
 قـدرة اآلليـات     تطـوير احلاجـة إىل اختـاذ مبـادرات إقليميـة و         تأكيد   وتكرر   ،طر الكوارث اخممن  

 علـى اسـتخدام     تشـجع  و ، حيثمـا وجـدت    ،طر الكـوارث وتعزيزهـا    اخمـ اإلقليمية على احلد مـن      
 ؛وتقاسم مجيع األدوات املوجودة

ددة يف إطــار عمــل آليــات دوليــة لتنفيــذ اإلجــراءات احملــإنشــاء  أمهيــة تالحــظ - ١٠ 
منــهاج العمــل الــدويل لالنتعــاش الــذي شــرع فيــه ل، اثــبيل املعــل ســ،  ذلــكمــن قبيــلوهيوغــو 

 الكوارث؛فيما بعد يف مرحلة االنتعاش بالكوارث لضمان احلد من قابلية التأثر 
 عـن تنميتـها الذاتيـة       األساسـية  بأنه تقع على عاتق كـل دولـة املسـؤولية            تسلم - ١١ 

محايـة  املسـؤولية عـن     ا يف ذلـك     مبـ املستدامة وعن اختاذ تدابري فعالة للحد من خطـر الكـوارث،            
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مبـا   ، الكـوارث  أثـر الناس يف إقليمها ومحاية اهلياكل األساسية وغريها من الثروات الوطنيـة مـن              
 تنفيـذ ومتابعـة إطـار عمـل هيوغـو، وتؤكـد أمهيـة التعـاون الـدويل والشـراكات لـدعم                       يف ذلك 

 تلك اجلهود الوطنية؛
ملمارســات اجليــدة واملعــارف والــدعم  باحلاجــة إىل تعزيــز تبــادل اتســلم أيضــا - ١٢ 

 التقين فيما بني مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛
 باجملتمع الدويل أن يدعم تطوير وتقوية املؤسسات واآلليات والقـدرات           هتيب - ١٣ 

 اإلســهام بشــكل الــيت بإمكاهنــا ،علــى مجيــع املســتويات، وخباصــة علــى مســتوى اجملتمــع احمللــي 
 ؛األخطارى مواجهة منهجي يف بناء القدرة عل

ــن       تؤكــد - ١٤  ــة للحــد م ــدرة شــبكة االســتراتيجية الدولي ــز ق ــة مواصــلة تعزي  أمهي
 وتطلـب إىل  ،إطـار عمـل هيوغـو   تقـرر يف  الكوارث من أجل توفري أساس متني للعمل وفق مـا      

 األمني العام أن يدرج هذه املسألة يف تقريره إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني؛
 إشـراك املـرأة يف تصـميم وتنفيـذ          وكذلكبأمهية إدماج منظور جنساين     تسلم   - ١٥ 

 اصة يف مرحلة احلد من خماطر الكوارث؛وخبمجيع مراحل إدارة الكوارث، 
 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـن           تعرب عن تقديرها   - ١٦ 

 ؛لحد من الكوارثولية لالدالستراتيجية لطريق التربع للصندوق االستئماين 
تربعات مالية كافية لصندوق األمـم املتحـدة          اجملتمع الدويل على توفري    تشجع - ١٧ 

 يف حماولـة لضـمان الـدعم الكـايف ألنشـطة متابعـة تنفيـذ إطـار           ،االستئماين للحد مـن الكـوارث     
ألهـداف  وجدوى توسيع نطـاق عملـه        ،للصندوقستخدام احلايل   اال، واستعراض    هيوغو عمل
مســاعدة البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث علــى وضــع اســتراتيجيات وطنيــة للحــد مــن  نــها م

 ؛ثالكوارخماطر 
 يف  ، إىل األمني العـــام أن يرصد ما يكفـي مـن املـوارد املاليـة واإلداريـة                تطلب - ١٨ 

لحـد  ة ل الدوليـ السـتراتيجية   ل، ألنشطة األمانة املشتركة بـني الوكـاالت         املتاحةحــــدود املــوارد   
 من الكوارث وأداء عملها بفعالية؛

 الكـوارث   خمـاطر  احلكومات واملنظمات الدولية املعنية إىل اعتبـار تقيـيم           تدعو - ١٩ 
  وبرامج القضاء على الفقر؛التنميةجزءا ال يتجزأ من خطط 

بـد يف     وتقييمها وإدارهتا قبل وقوع الكوارث، وال      املخاطر أمهية حتديد    تؤكد - ٢٠ 
 مــن أن تتضــافر جهــود األوســاط اإلمنائيــة واإلنســانية والعلميــة والبيئيــة علــى مجيــع هــذا الشــأن
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املســتويات، وكــذلك أمهيــة إدمــاج احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، حســب االقتضــاء، يف خطــط   
 التنمية وبرامج القضاء على الفقر؛

 ضرورة تعزيز فهم أسباب الكوارث واملعرفـة هبـا بشـكل أفضـل،              تؤكد أيضا  - ٢١ 
بنـاء وتعزيـز قـدرات التصـدي هلـا مـن خـالل مجلـة أمـور، منـها نقـل وتبـادل                        ضرورة   وكذلك

 ذات الصـلة وتعزيـز الترتيبـات        املعلومـات  و علـى البيانـات    احلصـول واخلربات واملعارف التقنيـة     
 ؛احملليةاملؤسسية، مبا يف ذلك املنظمات 

ــيا يف احلــد      تســلم - ٢٢  ــاره عنصــرا أساس ــر باعتب ــذار املبك ــة اإلن ــاطر  بأمهي ــن خم  م
الكوارث، وتتطلع إىل النتائج اليت سيتوصل إليها املـؤمتر الـدويل الثالـث املعـين باإلنـذار املبكـر،                   

 ؛٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧الذي سيعقد يف بون، أملانيا، يف الفترة من 
 األمانــة املشــتركة بــني الوكــاالت لالســتراتيجية   إىل يف هــذا الســياق، تطلــب - ٢٣ 

ن الكوارث أن تنجز إعداد املسح العـاملي بشـأن القـدرات والفجـوات يف جمـال             الدولية للحد م  
اإلنذار املبكر، مبا يف ذلك بيان بالتكنولوجيات املتاحة لإلنذار املبكر، وتـدعو الـدول األعضـاء          

يف إعـداد    األمانة املشتركة بـني الوكـاالت لالسـتراتيجية     قد تساعد تقدم املدخالت اليت    أن  إىل  
 هذا املسح؛

 وطنيـة أو إنشـاء      منـاهج عمـل    إىل احلكومات بـأن تقـوم بوضـع          دعوهتا تكرر - ٢٤ 
منـاهج العمـل    ، وتشـجع    هاوتعزيـز مـا هـو موجـود فعـال منـ            مراكز تنسيق للحد من الكـوارث     

 يف هـذا    ،على تبادل املعلومات ذات الصلة باملعايري واملمارسات، وحتث منظومة األمم املتحـدة           
دمات اخلـ ب من دعم لتلك اآلليات، وتدعو األمني العام إىل تعزيـز            يناس  على تقدمي ما   ،الصدد

اإلقليمية اليت تقدمها األمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث              
 لكفالة هذا الدعم؛

 ومنظومــة األمــم  ،بــني احلكومــات املســتمرين التعــاون والتنســيق   أن ؤكــدت - ٢٥ 
 والشــركاء ، واملنظمــات غــري احلكوميــة، واملنظمــات اإلقليميــة،ألخــرى واملنظمــات ا،املتحــدة

 عنصــرا أساســيا يف معاجلــة اآلثــار النامجــة عــن الكــوارث  اناآلخــرين، حســب االقتضــاء، يعتــرب
 ؛الطبيعية بشكل فعال

 الكــوارث واألطــر خمــاطربــني إدارة بأمهيــة الــربط، حســب االقتضــاء، تســلم  - ٢٦ 
اتيجية اإلقليمية األفريقية للحـد مـن الكـوارث الـيت وضـعت يف إطـار           االستر من قبيل اإلقليمية،  
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 الفقـر والتنميـة   قضاء علـى  ملعاجلة املسائل املتعلقة بال   ،)٨(ياالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريق     
 املستدامة؛
رحلـة مـا بعـد اإلغاثـة     مباهتمامه   اجملتمع الدويلأن يواصل على ضرورة   تشدد - ٢٧ 

ــ ويف حــاالت الطــوارئ  ــتعمري واحلــد مــن املخــاطر يف األجلــني    أن ي دعم عمليــات التأهيــل وال
ــل،   ــة      وتؤكــداملتوســط والطوي ــر والتنمي ــى الفق ــربامج ذات الصــلة بالقضــاء عل ــذ ال ــة تنفي  أمهي

سـيما يف   الوالكـوارث يف املنـاطق األشـد تـأثرا بـالكوارث،      خمـاطر  املسـتدامة وإدارة احلـد مـن    
 ث الطبيعية؛نامية املعرضة للكوارالبلدان ال
إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــــة يف دورهتـــــا احلاديــة        تطلــب - ٢٨ 

 .“املستدامةالتنمية ”والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وذلك يف إطار البند املعنون 
 ٦٨اجللسة العامة 

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢

_______________ 
)٨( A/57/304املرفق ،. 


