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 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها - ٦١/٢٠٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ا اهتـ  وقرار ٢٠٠٢ ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٥٤٧ إىل مقررهـا     إذ تشري  

 كــــانون ٢٢ املـــؤرخ  ٥٩/٢٣٣  و،٢٠٠٣ديـــسمرب  / كـــانون األول ٢٣ املـــؤرخ  ٥٨/٢١٥
 ،٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢ املؤرخ ٦٠/١٩٦  و،٢٠٠٤ديسمرب /األول

ــد وإذ ت  ــن جديـ ــد مـ ــستدامة   ؤكـ ــة املـ ــشأن التنميـ ــسربغ بـ ــالن جوهانـ ــة  )١( إعـ وخطـ
 ،)٢()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’’ (القمة العاملي للتنمية املستدامة ؤمترمل تنفيذال

ترة ـــــار عمـــل هيوغـــو للفــــــوإط )٣(إعـــالن هيوغـــو اــــ أيـــضدن جديــــــــؤكـــد موإذ ت 
ا  اعتمــدمهاللــذين، )٤(مواجهــة الكــوارثعلــى األمــم واجملتمعــات بنــاء قــدرة : ٢٠١٥-٢٠٠٥

 ،املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث
 ،)٥(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام نتائجإىل  وإذ تشري 
الكامنـة، كمـا حـددها إطـار        اخلطر  لورة فهم لعوامل     باحلاجة إىل مواصلة ب    وإذ تسلم  

إزاء اجملتمعـات    قلة مناعـة  تزيد من    اليت   ،العوامل االجتماعية واالقتصادية  مبا فيها   عمل هيوغو،   
_______________ 

ــة املــــس   )١( 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 / أيلـــول٤ -أغـــسطس /آب

 .فق، املر١، الفصل األول، القرار )والتصويب
 .، املرفق٢، القرار نفسهاملرجع  )٢(
)٣( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢ نفسه، القرار املرجع )٤(
 .٦٠/١ القرارانظر  )٥(
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ــة وا التــصدي علــى قــدرة الإىل بنــاء ومواصــلة تعزيــز  ومعاجلــة تلــك العوامــل،  ألخطــار الطبيعي
 املقترنـة   األخطـار مواجهــة   علـى   القـدرة   زيـادة   إىل   و ، علـى مجيـع املـستويات       الكـوارث  ملخاطر

النمـو  يف  لكـوارث   الـذي حتدثـه ا     باألثر الـسليب     هنفسالوقت  يف  أيضا  بالكوارث، مع االعتراف    
 ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان الناميةسيما  وال،االقتصادي والتنمية املستدامة

تـصميم وتنفيـذ مجيـع مراحـل         يفمنظـور جنـساين     إدماج   احلاجة إىل  ب وإذ تسلم أيضا   
 إدارة احلد من خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املناعة إزاءها،

 الــضعف زيــد مــن أوجــهي ، ممــاتعــاين التــدهورتــزال   ال أن البيئـــة العامليــةوإذ تالحــظ 
 سيما يف البلدان النامية،  والاالقتصادي واالجتماعي،

سـيما    وال،اندبلـ  مجيـع ال   قلـة املناعـة يف    كال   خمتلف أوجه وأشـ     يف اعتبارها  أخذوإذ ت  
ــدان  ــة األالبلـ ــل مناعـ ــات     إزاء ، قـ ــالزالزل وموجـ ــشديدة كـ ــة الـ ــار الطبيعيـ ــاألخطـ سونامي تـ

ــاالت األرضــية   ــة   واالهني ــة والظــواهر اجلوي ــورات الربكاني ــشدة  والث ــة ال كموجــات احلــر  البالغ
 اتـأثري اللـتني حتـدثان     لنينيـا   ا/ النينيـو  يتاجلفاف الشديد والفيضانات والعواصف وظاهر    حاالت  و

 ،اعاملي
البالغـة  الظـواهر اجلويـة   وحدة  األخرية يف تواتر ة إزاء الزيادقلقال عن بالغوإذ تعرب   

آثــار يترتــب عليهــا مــن   ومــايف بعــض منــاطق العــامل،ة هبــا نــرقتالــشدة والكــوارث الطبيعيــة امل
 املناطـق، لنامية الواقعة يف تلكسيما فـي البلدان ا  والاقتصادية واجتماعية وبيئيـة بالغة،

تلـك  ألخطـار اجليولوجيـة و    ل املعاجلـة املنـسقة والفعالـة        وجـوب  هااعتباريف  وإذ تأخذ    
احلـد مـن هـذه األخطـار         و  هبـا مـن كـوارث طبيعيـة        رنتـ قي  ومـا  املائيـة املتصلة باألرصـاد اجلويـة      

 والكوارث،
التــصدي علــى البلــدان زيــادة قــدرة لواإلقليمــي  ضــرورة التعــاون الــدويل وإذ تالحــظ 

واالهنيــاالت سونامي تــفيهــا الــزالزل وموجــات  ميــع األخطــار الطبيعيــة، مبــا جللآلثــار الــسلبية 
حــاالت و مثــل موجــات احلــر البالغــة الــشدة والظــواهر اجلويــة  ،األرضــية والثــورات الربكانيــة 

ــة امل    ــضانات والكــوارث الطبيعي ــشديد والفي ــتقاجلفــاف ال ــدان  رن ــا، وخباصــة يف البل ــةة هب   النامي
 ،والبلدان املعرضة للكوارث

ــا   ــضع يف اعتبارهـ ــة  وإذ تـ ــة    أمهيـ ــربامج املتعلقـ ــط والـ ــع اخلطـ ــدى وضـ ــري، لـ أن جيـ
 الكــوارث املتـــصلة  ملخـــاطرالتــصدي  بعـــد الكــوارث،   يف حـــاالت مــا كــذلك  بالقطاعــات و 

ــتغرية وباســتخدام األراضــي، و      ــة امل ــصادية والبيئي ــة واالقت ــالظروف االجتماعي ــار  ألب ــر األخط ث
  املناخ،وتقلب املناخ وتغرياملياه  اجليولوجية والطقس وبالظواهرة نرقتامل
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ــا  - ١  ــيط علمـ ــذ    حتـ ــن تنفيـ ــام عـ ــر األمـــني العـ ــاقراربتقريـ ــؤرخ ٦٠/١٩٦ هـ  املـ
 ؛)٦(٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٢

 ،التعاون واملـساعدة التقنيـة   بوسائل منها ،أن يواصل اجملتمع الدويل على   حتث - ٢ 
اآلثــار  مبــا يف ذلــكمــن اآلثــار الــضارة للكــوارث الطبيعيــة، لحــد لوســائل واستكــشاف طــرق 

، مبـا فيهـا أقـل       قليلـة املناعـة   وخباصة يف البلدان النامية     البالغة الشدة،   الناشئة عن الظواهر اجلوية     
فيهـا   مبـا تنفيذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،        عن طريق   ،  البلدان منوا، ويف أفريقيا   

بنـــاء قـــدرة األمـــم واجملتمعـــات علـــى مواجهـــة : ٢٠١٥-٢٠٠٥  للفتـــرة هيوغـــوإطـــار عمـــل
 ؛صددعلى مواصلة عمله هبذا الالترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدولية وتشجع ، )٤(الكوارث
 بأن كل دولة تقع عليها يف املقام األول مسؤولية حتقيق تنميتها املـستدامة              تقر - ٣ 

من أجل احلد من خمـاطر الكـوارث ألغـراض منـها محايـة شـعبها                واختاذ تدابري فعالة    اخلاصة هبا   
 مبــا يف ذلــك أرضــها وهياكلــها األساســية وثرواهتــا الوطنيــة األخــرى مــن آثــار الكــوارث، علــى

تنفيذ ومتابعة إطار عمل هيوغو، وتؤكد أمهية التعـاون والـشراكات علـى الـصعيد الـدويل مـن                   
  اجلهود الوطنية؛تلكأجل دعم 

ــ تؤكــد - ٤  الــيت العمــل  ات وإطــار عمــل هيوغــو، وأولويــ )٣(ة إعــالن هيوغــوأمهي
الدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة             يف االعتبار   ينبغي أن تأخذها    

وأن تنفـذها،  طر الكـوارث   اخمـ  باحلـد مـن      املتعلـق  هنجهـا    يفوغريها من اجلهات الفاعلـة املعنيـة        
ة للتـرويج  يسـ ألساواضعة يف اعتبارها األمهية ا   ،الذاتيةقدراهتا  حسب االقتضاء، وفقا لظروفها و    

لثقافة االتقاء يف جمـال الكـوارث الطبيعيـة، بوسـائل منـها تعبئـة مـوارد كافيـة للحـد مـن خمـاطر                      
لعمــل علــى احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــب   ة ليســألسااألمهيــة االكــوارث، و

الراميـة إىل تنفيـذ      اجلهـود    يفلكـوارث الطبيعيـة     لآلثار الـضارة    للكوارث على الصعيد احمللي، وا    
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      لحد من الفقر بغيـة      الوطنية ل ستراتيجيات  الا اإلمنائية الوطنية و   ططاخل

 املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
ــشجع - ٥  ــوم، مــن خــالل    ت ــى أن تق ــا  احلكومــات عل ــة ومراكزالوطبراجمه ــا ني ه
االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن        ، املنـشأة يف إطـار       الكـوارث خمـاطر   ـد مـن    احلـ  لتنـسيـق    الوطنية

واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر الكــوارث، وبالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة 
ــاء القــدرات يف  أصــحاب املــصلحة اآلخــرين وواهلــالل األمحــر   ــز بن ــلأ، بتعزي ــاطق ق  عــةمنا املن

، قلــة مناعتــها الــيت تزيــد مــن   والبيئيــةلتمكينــها مــن معاجلــة العوامــل االجتماعيــة واالقتــصادية  

_______________ 
)٦( A/61/229و  Corr.1. 
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التــدابري الــيت متكنــها مــن التأهــب للكــوارث الطبيعيــة ومواجهتــها، مبــا فيهــا الكــوارث   باختــاذ و
دة وتـشجع اجملتمـع الـدويل علـى تـوفري مـساع           البالغة الـشدة،    ة بالزالزل والظواهر اجلوية     نرقتامل

 فعالة للبلدان النامية يف هذا الصدد؛
ــ - ٦  ــصدي ل  دشدت ــة الت ــى أمهي ــة احملــددة يف إطــار عمــل    عل عوامــل اخلطــر الكامن
تلــك  اجليولوجيــة وألخطــاراب ةنــرقتامل املخــاطراحلــد مــن عمليــة أمهيــة تــشجيع إدمــاج وهيوغــو 

 علـى   ةبنـاء القـدر   ل   مـن أجـ     الكـوارث  طراخمـ املائية يف برامج احلد من      املتصلة باألرصاد اجلوية    
 ؛ منهاقليلة املناعةسيما البلدان   والالبلدان النامية،وخباصة يف ، املواجهة
اج عمليــات تقيــيم املخــاطر يف بــرامج احلــد مــن خمــاطر  مــ أنــه ينبغــي إدؤكــدت - ٧ 

 ألخطار الطبيعية؛ا قلة املناعة إزاءجل احلد من  من أالكوارث على الصعيدين الوطين واحمللي

أن لحـد مـن الكـوارث علـى         لالترتيب املؤسسي لالستراتيجية الدوليـة       عتشج - ٨ 
تـشجيع  لتعزيـز تنـسيق األنـشطة       سـيما إطـار عمـل هيوغـو،           وال يواصل، ضمن نطـاق واليتـه،     

 وإتاحة املعلومات لكيانات األمم املتحدة ذات الـصلة بـشأن            الطبيعية الكوارثخماطر  احلد من   
 الطبيعية الـشديدة والكـوارث      األخطاريعية، مبا يف ذلك     الكوارث الطب  خماطر   خيارات احلد من  

 ؛البالغة الشدة املتصلة باألحوال اجلوية قلة املناعة وأوجه
بــني احلكومــات ومنظومــة األمــم  توثيــق التعــاون والتنــسيق فيمــاأمهيــة  ؤكــدت - ٩ 

ركاء املنظمـات غـري احلكوميـة والـش        وكـذلك األخـرى،   واإلقليميـة   الدولية  املتحدة واملنظمات   
، حـسب االقتـضاء،      من قبيل االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر            اآلخرين

نظم لـ  يفعلـ ال اإلنشاءمع مراعاة احلاجـة إلـى وضع استراتيجيات إلدارة الكوارث، مبا يف ذلك     
مـن  يف الوقـت نفـسه      مــع االسـتفادة     علـى األفـراد،     تتـسم خبـصائص منـها التركيـز          إنذار مبكـر  

  الغرض؛لذلكيـع املوارد واخلربات املتاحة مج
مجيـع األخطـار الطبيعيـة، مبـا     إزاء  قلـة املناعـة   أنه سـعيا للحـد مـن       تؤكد أيضا  - ١٠ 

 هبــا مــن كــوارث رنتــقي  ومــااملائيــةتلــك املتــصلة باألرصــاد اجلويــة الظــواهر اجليولوجيــة وهــا في
ات بشأن التأهب للكوارث فيما بـني       وتبادل املعلوم ووتريته  التعاون  عرى  طبيعية، ينبغي تعزيز    
 إدارة الكوارث على مجيع املستويات؛بني قائماألوساط العلمية وال

تغري بــ املتعلقــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة      تــشجع - ١١ 
 تغريبـ  املتعلقـة  واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة              )٧(املناخ

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات، املتحدةاألمم  )٧(
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الـيت  سـيما يف البلـدان الناميـة          وال على مواصـلة التـصدي لآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ،             )٨(املناخ
وفقــا ألحكــام االتفاقيــة، وتــشجع أيــضا الفريــق احلكــومي  ، بقلــة املناعــة بــشكل خــاص تتــسم 

م  الـنظ يفتغـري املنـاخ   الناشـئة عـن   الدويل املعين بتغري املنـاخ علـى مواصـلة تقيـيم اآلثـار الـضارة           
 ؛يف البلدان النامية حلد من الكوارث الطبيعية ااالجتماعية واالقتصادية ونظم

مجيــع قلــة املناعــة إزاء ضــرورة العمــل علــى احلــد مــن املخــاطر وأوجــه تؤكــد  - ١٢ 
 املائية؛تلك املتصلة باألرصاد اجلوية األخطار الطبيعية، مبا يف ذلك األخطار اجليولوجية و

ة والـستني   لثـ اثعام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا ال           إىل األمني ال   تطلب - ١٣ 
عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظـر يف مـسألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا يف             تقريرا  

 مـن  ،“االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث        ”تلك الدورة، يف إطار البند الفرعي املعنون        
 .“ستدامةالتنمية امل”البند املعنون 

 ٨٣اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠

_______________ 
)٨( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ، املرفق،٣-م أ/١املقرر . 


