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 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث - ٦٥/١٥٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 وإىل٢٠٠٢ديـــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٥٤٧إىل مقررهـــاإذ تـــشري 

ــانون األول٢٢ املــــؤرخ٤٤/٢٣٦قراراــــا  ألــــف املــــؤرخ٤٩/٢٢  و١٩٨٩ربديــــسم/ كــ
ــاء املــؤرخ٤٩/٢٢  و١٩٩٤ديــسمرب/كــانون األول ٢  ١٩٩٤ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ ب
ــسمرب/ كـــانون األول١٥ املـــؤرخ٥٣/١٨٥ و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٥٤/٢١٩  و١٩٩٨ديـ

ــسمرب/ كــانون األول٢١ املــؤرخ٥٦/١٩٥  و١٩٩٩ديــسمرب/األول  ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠١دي
 كــانون٢٣ املــؤرخني٥٨/٢١٥  و٥٨/٢١٤  و٢٠٠٢ديــسمرب/ول كــانون األ٢٠املــؤرخ
ــسمرب/األول ــؤرخني٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و٢٠٠٣ديـــ ــانون األول٢٢ املـــ ــسمرب/ كـــ ديـــ

 ٦١/١٩٨  و٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخني٦٠/١٩٦  و٦٠/١٩٥  و٢٠٠٤
ــؤرخني٦١/٢٠٠ و  كــانون١٩ املــؤرخ٦٢/١٩٢  و٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول٢٠ امل

ــسمرب/األول ــؤرخني٦٣/٢١٧  و٦٣/٢١٦  و٢٠٠٧ديـــ ــانون األول١٩ املـــ ــسمرب/ كـــ ديـــ
وإىل قـــــراري الـــــس ٢٠٠٩ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٢١ املـــــؤرخ٦٤/٢٠٠  و٢٠٠٨

ــه/ متــوز٣٠ املــؤرخ١٩٩٩/٦٣االقتــصادي واالجتمــاعي  املــؤرخ٢٠٠١/٣٥  و١٩٩٩يولي
ــه/متـــــوز ٢٦ ــا٢٠٠١يوليـــ ــار قرارهـــ ــذ بعـــــني االعتبـــ ــؤرخ٥٧/٢٧٠، وإذ تأخـــ ــاء املـــ  بـــ
ــران ٢٣ ــه/حزي ــة املتكــاملني واملنــسقني لنتــائج املــؤمتراتب املتعلــق ٢٠٠٣يوني ــذ واملتابع التنفي

 االقتصادي واالجتماعي، امليداننيالرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف
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ــدوإذ   نتــائج وخطــة تنفيـذ)١(إعـالن جوهانــسربغ بـشأن التنميــة املـستدامة تعيـد تأكي
 ،)٢()“لتنفيذلخطة جوهانسربغ”(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

:٢٠١٥-٢٠٠٥ وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)٣(إعالن هيوغـو  تأكيد أيضاتعيدوإذ 
 اللـذين اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي املعـين)٤(بناء قدرة األمم واتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث

 باحلد من الكوارث،
 ،)٥(٢٠٠٥إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعامتشريوإذ 
األهـدافب املعـينلجمعيـة العامـةلإىل االجتماع العام الرفيع املـستوىوإذ تشري أيضا 

 ،)٦(وإىل وثيقته اخلتاميةاإلمنائية لأللفية
ندور إطار عمـل هيوغـو يف تـوفري التوجيـه يف جمـال الـسياسات بـشأ تعيد تأكيدوإذ 

 تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة،
“٢٠٠٩ لعـامالكـوارث خمـاطرتقرير التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن” إىلتشريوإذ 

 ،)٧(٢٠٠٩مايو/يف املنامة يف أيار صدرالذي
ــاموإذ تــــدرك  ــرة إلنــــشاء٢٠١٠أن عــ ــول الــــذكرى الــــسنوية العاشــ ــق حلــ  يوافــ

 ستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، كما يوافق منتصف املدة إلطار عمل هيوغو،اال
يف أثرهـاإزاء عـدد الكـوارث الطبيعيـة ونطاقهـا وتفـاقموإذ تعرب عن قلقهـا البـالغ 

 خــسائر جــسيمة يف األرواح وعواقــب اجتماعيــةومــا أدى إليــه ذلــك مــنالــسنوات األخــرية،
األمـد بالنـسبة للمجتمعـات القليلـة املنعـة يف مجيـع أحنـاء العـامل،واقتصادية وبيئية سلبية طويلة

 األمر الذي يعرقل حتقيق تنميتها املستدامة، وخباصة يف البلدان النامية،

_______________

ــوب أفريقيـــا، )١( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـ ــة العـــاملي للتنميـ  -أغـــسطس/ آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
، الفــصل األول،) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع (٢٠٠٢ســبتمرب/أيلــول ٤

 .، املرفق١ القرار
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار )٢(
)٣( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار )٤(
 .٦٠/١انظر القرار )٥(
 .٦٥/١انظر القرار )٦(
 .www.unisdr.org :متاح على )٧(

www.unisdr.org
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ــالغأيــضاوإذ تعــرب  ــدولعــن قلقهــا الب ــيت تواجههــا ال ــدة ال ــصعوبات املتزاي إزاء ال
أهـب هلـا نتيجـة للتحـديات العامليـةاألعضاء ومنظومة األمم املتحدة يف التصدي للكوارث والت

 ومـا يترتـبالغـذاء االقتـصادية العامليـة وتغـري املنـاخ وأزمـة واملاليـةالراهنة، مبا يف ذلـك األزمـة
 ،عليها جمتمعة من آثار

بالعالقة الواضحة بـني التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر وتغـري املنـاخوإذ تسلم 
 للكـوارث واالنتعـاش مـن الكـوارث وبـضرورة مواصـلةواحلد من خماطر الكـوارث والتـصدي

 بذل اجلهود يف مجيع هذه ااالت،
 القائمــةتطــوير املعــارف العلميــة والتقنيــةواصــلةملاملاســة بالــضرورة  أيــضاوإذ تــسلم 

واالنتفاع ا من أجل بناء القدرة على مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة
ة على التكنولوجيات املالئمة واملتطورة والسليمة بيئيا والفعالة من حيثحصول البلدان النامي

ــرالتكلفــة والــسهلة االســتخدام مــن أجــل التوصــل إىل حلــول أ  للحــد مــن خمــاطرالومشــكث
 ،الكوارث وتعزيز فعالية وكفاءة قدرات هذه البلدان على التصدي ملخاطر الكوارث

لألنشطة االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت  مواصلة بلورة فهمبضرورة  كذلكوإذ تسلم 
التـصدي لتلـك األنـشطةبضرورةوتؤدي إىل تفاقم قلة منعة اتمعات إزاء الكوارث الطبيعية

بناء قدرات السلطات احملليـة واتمعـات احملليـة علـى تعزيـز منعتـها إزاء الكـوارث ومواصـلةو
 حتسني تلك القدرات،

م لعوامـل اخلطـر الكامنـة، كمـا حـددها إطـار مواصـلة بلـورة فهـبـضرورةوإذ تـسلم 
ــيت ــصادية، ال ــة واالقت ــا العوامــل االجتماعي ــا فيه ــاقمعمــل هيوغــو، مب ــؤدي إىل تف ــةت ــة منع  قل

مجيـععلـىقـدرةالبنـاء ضرورةبـوتلـك العوامـلل والتـصدياتمعات إزاء األخطـار الطبيعيـة
 األخطـارمواجهـةالقدرة على زيادةو  ومواصلة تعزيزها الكوارثملخاطرلتصديل املستويات

النمـو االقتـصادي يفلكـوارثالذي حتدثه ا باألثر السليبأيضا التسليماملقترنة بالكوارث، مع
 ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان النامية، وخباصةوالتنمية املستدامة

دارةوتنفيـذ مجيـع مراحـل إحتديد إدماج منظور جنساين يفبضرورةوإذ تسلم أيضا 
 خماطر الكوارث، سعيا إىل احلد من قلة املنعة إزاءها،

،اندبلــميــع الجب الــضرر الــذي يلحــق خمتلــف أوجــه وأشــكال يف اعتبارهــاأخــذوإذ ت
جامــوأالطبيعيــة الــشديدة كــالزالزل و األخطــار جــراءمــن،البلــدان األقــل منعــة ســيما الو
كموجـاتالبالغـة الـشدةواهر اجلويـةوالثورات الربكانيـة والظـواالياالت األرضيةسوناميت

تـؤثر يفالـيتالنينيـا/ النينيـويتاجلفـاف الـشديد والفيـضانات والعواصـف وظـاهرحاالتاحلر و
 ،رهسالعامل بأ
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ــذ ــا أيــــضااعتباريفوإذ تأخــ ــار لالتــــصديوجــــوب هــ ومــــواطن الــــضعفألخطــ
احلـد ووارث طبيعيـة ـا مـن كـرنتقي  ماواجلوية اهليدرولوجية والقدرة على حتمل اجليولوجية

 ،على حنو منسق وفعال من هذه األخطار
ــضع يف اعتبارهـــا ــة وإذ تـ ــصديأمهيـ ــةالتـ ــدى وضـــع اخلطـــط والـــربامج املتعلقـ ، لـ

 الكـوارث املتـصلة بـالظروف االجتماعيـةخـاطرملبعـد الكـوارث،  مـايف حاالتوبالقطاعات
 اجليولوجيـةبـالظواهرةنرقتخطار املثر األألواالقتصادية والبيئية املتغرية وباستخدام األراضي، و

  املناخ،وتقلب املناخ وتغرياملياهوالطقس و
أن خمــاطر الكــوارث مــشكلة متزايــدة احلــدة يف املنــاطق احلــضرية حيــثوإذ تالحــظ 

 تتركز األخطار والسكان واألصول االقتصادية،
ثـل حتــديايـزال مي  الأن الوصـول إىل أقـل اتمعــات منعـة وأفقرهـاوإذ تالحـظ أيـضا 

الـرغم مـن إحـراز تقـدم كـبري علـى مـستوىعلـى عمـل هيوغـو، وأنـهإطـاركبريا أمام تنفيـذ
ــى ــد عل ــر بع ــك مل تظه ــد ذل ــإن فوائ ــوطين، ف ــاملي واإلقليمــي وال ــصعد الع ــى ال ــسياسات عل ال

 احمللي، الصعيد
 أن آثـار الكـوارث الطبيعيـة تعـوق بـشدة اجلهـود املبذولـة مـن أجـل حتقيـقوإذ تؤكد 

 األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وإذ تـشدد علـى أمهيـةهااف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فياألهد
 احلد من مواطن الضعف إزاء الكوارث الطبيعية،

أمهيـة الـدور الــذي يـضطلع بـه املمثــل اخلـاص لألمـني العــام مـع التقــديرتالحـظوإذ 
نظـام االسـتراتيجية وتعزيـز الـدور تقويـة، يف املنوطة بـهلتنفيذ إطار عمل هيوغو، وفقا للوالية

 القيادي الرفيع املستوى على نطاق املنظومة وتنسيق احلد من أخطار الكوارث،
ــيط علمــــا - ١  ــذحتــ ــن تنفيــ ــام عــ ــني العــ ــري األمــ  ٦٣/٢١٧ نقــــراريالبتقريــ
 ؛)٨(٦٤/٢٠٠ و
:٢٠١٥-٢٠٠٥ للفتـرة بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـوترحـب - ٢ 

مـن خمـاطر حلـداإدمـاج ضرورة، وتؤكد)٤(درة األمم والشعوب على مواجهة الكوارثبناء ق
ــة الكــوارث ــر فعالي ــهابــشكل أكث تطــويرو ،يف سياســات التنميــة املــستدامة وختطيطهــا وبرجمت

د اإلقليمـي والـوطين واحمللـي مـنيمـن الـصع والقـدرات علـى كـلوتعزيز املؤسسات واآلليات
نـهج احلـد مـن املخـاطر يفب على حنو منهجياألخذو ة األخطار،أجل بناء القدرة على مواجه

_______________

)٨( A/65/388. 
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ــرامج التأهــب حلــاالت الطــوارئ والتــصدي هلــا  ويف اخلطــط اإلمنائيــةمنــها واالنتعــاشتنفيــذ ب
وســيلة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــدافالطويلــة األجــل، ك

 ؛اإلمنائية لأللفية
األعـضاء ومنظومـة األمــم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليــةالـدولتـشجع - ٣ 

واهليئــات اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة األخــرى، مبــا فيهــا االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب
 والقطـاعنياملنظمات غري احلكومية واملتطوعيشملاتمع املدين، مباواألمحر واهلالل األمحر،

ى مـضاعفة اجلهـود مـن أجـل دعـم إطـار عمـل هيوغـو وتنفيـذهاخلاص واألوساط العلمية، عل
 أمهية مواصلة التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة علـى، يف هذا الصدد،ومتابعته، وتؤكد

 مجيع املستويات فيما يتعلق بالتصدي بفعالية آلثار الكوارث الطبيعية؛
طار عمـل هيوغـوج أهداف إادمإأن تعمل على مبنظومة األمم املتحدةيب - ٤ 

وأنآليات التنـسيق القائمـة،بيف ذلك مستعينة يف استراتيجياا وبراجمها،بشكل تام ومراعاته
 وعلـىالبلدان النامية عن طريق تلك اآلليـات علـى أن تـضع وتنفـذ، حـسب االقتـضاء تساعد

نظمـاتاملؤسـسات املاليـة الدوليـة وامل، وتـدعو، تدابري للحد من خماطر الكوارثوجه السرعة
 ؛إىل القيام بذلكالدوليةاإلقليمية و

تنميتــها املــستدامةحتقيــق بــأن كــل دولــة مــسؤولة يف املقــام األول عــنتـسلم - ٥ 
منـها محايــة النــاس يف إقليمهــاألغــراض ،وعـن اختــاذ تــدابري فعالـة للحــد مــن خمـاطر الكــوارث

 تنفيـذيف ذلـكوارث، مبـاومحاية اهلياكل األساسية وغريهـا مـن الثـروات الوطنيـة مـن أثـر الكـ
، وتؤكـد أمهيــة التعـاون الـدويل والــشراكات الدوليـة لـدعم تلــك ومتابعتـهإطـار عمـل هيوغــو

 الوطنية؛ اجلهود
بأمهية التنسيق بني التكيف مع تغري املناخ والتدابري املتـصلة باحلـد أيضاتسلم - ٦ 

 إىل إدمـاج هـذه االعتبـاراتمن خماطر الكوارث، وتدعو احلكومات واملنظمات الدولية املعنية
اخلطط اإلمنائية وبـرامج القـضاء علـى الفقـر، مبا يف ذلك،ها وبراجمها يف خططعلى حنو شامل

ويف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منوا، وتدعو اتمـع الـدويل إىل
 صدد؛ال دعم اجلهود اجلارية اليت تبذهلا البلدان النامية يف هذا

الـدول واإلقليميـة الـيت تـضطلع ـاودون اإلقليميةباملبادرات الوطنيةترحب - ٧ 
 مواصـلةضـرورةلحد من خماطر الكـوارث، وتكـرر تأكيـدلاألعضاء، وخباصة البلدان النامية،

،وجـدتلحد مـن املخـاطر، حيثمـالإعداد مبادرات إقليمية وتطوير قدرات اآلليات اإلقليمية
 أناإلقليميـة لجـان، وتطلب إىل ال استخدام مجيع األدوات املوجودة وتبادهلايعوتشج تعزيزهال
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، بتنسيق وثيـق مـعاجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف هذا الصدد والياا،يف حدودتدعم،
 الكيانات املنفذة يف منظومة األمم املتحدة؛

 وهـو عبـارة عـن شـراكةاإلنعاش،املرفق العاملي للحد من الكوارث وتشجع - ٨ 
ى أنالــذي يــديره البنــك الــدويل، علــالدوليــة للحــد مــن الكــوارثتابعــة لنظــام االســتراتيجية

 هيوغو؛ يواصل دعم تنفيذ إطار عمل
 قريبـاالدورة الثالثة للمنتدى العاملي للحد من أخطـار الكـوارثعقدبترحب - ٩ 

للـدول األعـضاء مهمـامنتـدى هبوصـف،٢٠١١مـايو/ أيـار١٣ إىل٨يف جنيف يف الفترة مـن
هيوغـو وتعزيـز الـوعي وأصحاب املصلحة اآلخرين لتقيـيم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل

 باحلد من أخطار الكوارث وتبادل اخلربات والتعلم من املمارسات اجليدة؛
وتنفيـذحتديـديفوإشراكها بأمهية إدماج منظور جنساين ومتكني املرأةتسلم - ١٠ 

 وتــشجع،يف اســتراتيجيات وبــرامج احلــد مــن املخــاطرو الكــوارث خمــاطرمراحــل إدارةمجيــع
 أمانة االستراتيجية على مواصلة تعزيز النهوض بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني املرأة؛

اتمـع الـدويل علـى دعـم املـشاركة النـشطة للبلـدان الناميـة يف نظـامتشجع - ١١ 
 والـدورة الثالثـة للمنتـدى إلطـار عمـل هيوغـواسـتعراض منتـصف املـدةاالسـتراتيجية وعمليـة

 العاملي للحد من أخطار الكوارث؛
اإلدمـاجب للتعجيـلهاجهـد قـصارىمنظومة األمم املتحدة على بـذلتشجع - ١٢ 

للحد من األخطار وتعميم مراعاته يف مجيع براجمهـا وأنـشطتها مـن أجـل كفالـة إسـهامها التام
 لأللفية؛  عمل هيوغو ويف حتقيق األهداف اإلمنائيةيف إجناز إطار

 للبلدان اليت قدمت دعما ماليا ألنشطة االسـتراتيجية عـنتعرب عن تقديرها - ١٣ 
 الكوارث؛ طريق التربع لصندوق األمم املتحدة االستئماين للحد من

احلكومـــات واملنظمـــات املتعـــددة األطـــراف واملنظمـــات الدوليـــةتـــشجع - ١٤ 
يـــة واملؤســـسات املاليـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والقطـــاع اخلـــاص واتمـــع املـــدين علـــىواإلقليم

 االستثمار بانتظام يف جمال احلد من خماطر الكوارث بغية تنفيذ أهداف االستراتيجية؛
الطلبـاتببأمهية عمل األمم املتحدة يف جمال احلد مـن خمـاطر الكـوارث و تقر - ١٥ 

 توفري املزيد من املوارد الثابتة اليت ميكن التنبـؤ ـا يفضرورةبويجيةاملتزايدة على أمانة االسترات
 أن ينظـر يف، يف هـذا الـصدد،وتطلـب إىل األمـني العـام ،الوقت املناسـب لتنفيـذ االسـتراتيجية

أفضل السبل لدعم تنفيذ استراتيجية احلد من الكوارث الطبيعية، مع مراعاة أمهية الدور الـذي
 االستراتيجية؛  توافر موارد كافية لتشغيل أمانة من أجل كفالة،ستراتيجيةتضطلع به أمانة اال
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أمهيـة نظـم اإلنـذار املبكـر بوصـفها عنـصرا مـن عناصـر احلـد مـنعلى تشدد - ١٦ 
د احمللي والوطين واإلقليمي، من أجـل احلـديالصعكل منخماطر الكوارث على حنو فعال على

يفتـشجع، مبـا يف ذلـك اخلـسائر يف األرواح البـشرية، واالقتصادية واالجتماعيـة، األضرارمن
هذا الصدد، الدول األعضاء على إدماج هذه النظم يف اسـتراتيجياا وخططهـا الوطنيـة للحـد
من خماطر الكوارث، وتشجع اجلهات املاحنة واتمـع الـدويل علـى تعزيـز التعـاون الـدويل مـن

ريــق تقــدمي مــساعدات تقنيــة ونقــلأجــل دعــم تلــك املبــادرات، حــسب االقتــضاء، عــن ط
 برامج تدريبية؛ ووضعالتكنولوجيا بشروط متفق عليها وبناء القدرات

 ضـرورةوفهـم وإدراك أسـباب الكـوارثزيـادةعلىتشجيعال ضرورة تؤكد - ١٧ 
 منـها نقـل وتبـادل اخلـربات واملعـارف،أمـورمجلـة عـن طريـقبناء وتعزيز قدرات التصدي هلا

احلـصول علـىتيـسري إمكانيـةالتثقيف والتـدريب للحـد مـن خمـاطر الكـوارث والتقنية وبرامج
ــات واملعلومــات ذات الــصلة وتعزيــز الترتيبــات املؤســسية  وتــشجيع مــشاركة اتمعــاتالبيان

  ج جمتمعية إلدارة خماطر الكوارث؛عن طريقرواحمللية وتوليها زمام األم
بعــد  مــامرحلــةيفويل اهتمامــه علــى ضــرورة أن يواصــل اتمــع الــدتــشدد - ١٨ 

ــات ــدعم عملي ــة يف حــاالت الطــوارئ وأن ي ــن املخــاطر يفالتأهيــلاإلغاث ــتعمري واحلــد م  وال
ــة تنفيــذ ــل، وتؤكــد أمهي ــة األجــل ذات صــلة  وتكييــف بــرامجاألجلــني املتوســط والطوي طويل

املناطق عرضـةاحلد من خماطر الكوارث يف أكثروالتنمية املستدامةحتقيقبالقضاء على الفقر و
 هلا، وخباصة يف البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية؛

اتمع الدويل على أن يواصل، بوسائل منها التعاون اإلمنائي واملـساعدةحتث - ١٩ 
طرق ووسـائل للحـد مـن اآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك اآلثـار حبثالتقنية،

، وخباصة يف البلدان الناميـة قليلـة املنعـة، مبـا فيهـا أقـلةالشدالبالغةة الظواهر اجلوياملترتبة على
يف أفريقيا، عن طريق تنفيذ االستراتيجية، مبا يف ذلـك إطـار عمـل هيوغـو،بلدانالبلدان منوا و

 وتشجع الترتيب املؤسسي لالستراتيجية على مواصلة عمله يف هذا الصدد؛
طار عمل هيوغو وأولويات العمل الـيت ينبغـي وإ)٣(أمهية إعالن هيوغوتؤكد - ٢٠ 

أن تأخذها يف االعتبار الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات املالية الدوليـة وغريهـا
احلـد مـن خمـاطر الكـوارث وأن تنفــذها،  يفالـذي تتبعـهنـهجالمـن اجلهـات الفاعلـة املعنيـة يف

يف اعتبارها األمهية األساسية للتـرويج لثقافـةحسب االقتضاء، وفقا لظروفها وقدراا، واضعة
االتقاء يف جمال الكوارث الطبيعيـة، بوسـائل منـها تعبئـة مـوارد كافيـة للحـد مـن خمـاطرقوامها

للعمل على احلد من خماطر الكوارث، مبا يف ذلـك التأهـب للكـوارث علـى صـعيدوالكوارث
اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ اخلطـط يفعيـةاآلثـار الـضارة للكـوارث الطبيمـن، وةاحمللياتمعات
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 بغية حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق،اإلمنائية الوطنية واالستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر
 عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

بأن احلـد مـن أخطـار الكـوارث وزيـادة القـدرة علـى التكيـف مـع مجيـع تقر - ٢١ 
خــاطر الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك األخطــار اجليولوجيــة واجلويــة اهليدرولوجيــة يف البلــدانأنــواع امل

يتماشى مع إطـار عمـل هيوغـو، ميكـن أن يعـزز حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، النامية، مبا
 وأن تعزيز املنعة يف مواجهة هذه األخطار ميثل بالتايل أولوية عالية بالنسبة للبلدان النامية؛

زايـد التحـديات إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية وتتعرب عن بالغ قلقها - ٢٢ 
عرقل التقـدم صـوبت اليت تغري املناخ تأثريوإزاءالكوارثهذهاليت تطرحها اآلثار املترتبة على

 البلــدان الناميـة، وخباصـة الـدول اجلزريـة الــصغريةسـيما الالتنميـة املـستدامة جلميـع البلـدان، و
البلـدان األخـرى قليلـة املنعـة بـصفةووأقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحليةالناميـة

 خاصة؛
احلــــد مـــن أخطــــار الكــــوارث يفمراعـــاةضــــرورة تعزيـــز تعمــــيمتؤكـــد - ٢٣ 

ــتراتيجيات اإلمنائيـــة الوطنيـــة و كممارســـة يف الـــسياسات والـــربامج يف القطـــاعإدماجـــهاالسـ
 ؛املعنيةغريها من اهليئاتيفارات التخطيط واملؤسسات املالية واإلنساين وقطاع البيئة ويف وز

 إدماج عمليات تقييم املخاطر يف بـرامج احلـد مـن خمـاطرضرورة  أيضاتؤكد - ٢٤ 
 الكوارث على الصعيدين الوطين واحمللي من أجل تعزيز املنعة إزاء األخطار الطبيعية؛

تحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري املنـاخمؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتشجع - ٢٥ 
 امللحــق باتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري)٩(واألطــراف يف بروتوكــول كيوتــو

 على مواصلة التصدي لآلثار الضارة لتغري املنـاخ، وخباصـة يف البلـدان الناميـة القليلـة)١٠(املناخ
 أيضا الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغرياملنعة بشكل خاص، وفقا ألحكام االتفاقية، وتشجع

الــنظم االجتماعيــة يف تغــري املنــاخاملترتبــة علــىاملنــاخ علــى مواصــلة تقيــيم اآلثــار الــضارة
 واالقتصادية ونظم احلد من الكوارث الطبيعية يف البلدان النامية؛

 مـدينيت :مـن جماـة الكـوارثاملـدن متكـني’’محلـة بـدء مـع التقـديرتالحظ - ٢٦ 
ــرة“تــستعد ــاطقــدف ،تيجيةا يف إطــار االســتر٢٠١١-٢٠١٠ للفت  زيــادة قــدرة املــدن واملن

  يف جمـاليـاراتاخل املواطنني واحلكومات احملليـة بتوعيةزيادةاحلضرية على التكيف عن طريق
احلكومـات احملليـة إلدمـاج مـنخطار وعن طريق تعبئـة االلتـزام الـسياسي والـدعماألاحلد من

_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم٢٣٠٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١املرجع نفسه، الد )١٠(
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للـهياكل مـن األخطـار يف التخطـيط اإلمنـائي احلـضري ويف االسـتثمارات املهمـةجوانب احلـد
 ؛األساسية

لجمعية العامة بشأن احلـد مـن أخطـارلباحلوار املواضيعي غري الرمسيترحب - ٢٧ 
 ؛٢٠١١فرباير/ شباط٩الكوارث املقرر إجراؤه يف نيويورك يف

ة العامــة يف دورــا الــسادسةإىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــ تطلــب - ٢٨ 
 البنـدمـن“االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث”يف إطار البند الفرعي املعنون ،والستني
تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار يتـضمن توصـياته بـشأن اسـتعراض،“التنمية املستدامة”املعنون

 .منتصف املدة إلطار عمل هيوغو
 ٦٩اجللسة العامة
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