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 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها - ٦٠/١٩٦
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 وقراريهـا   ٢٠٠٢ ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٧/٥٤٧ إىل مقررهـا     إذ تشري  

ــؤرخ ٥٨/٢١٥ ــانون األول٢٣ املــ ــمرب / كــ ــؤرخ ٥٩/٢٣٣ و ٢٠٠٣ديســ ــانون ٢٢ املــ  كــ
 ،٢٠٠٤ديسمرب /األول

تنفيـذ  الوخطـة    )١( إعـالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة          ؤكد مـن جديـد    وإذ ت  
، اللـــذين اعتمـــدمها مـــؤمتر القمـــة العـــاملي املعقـــود  )٢(القمـــة العـــاملي للتنميـــة املســـتدامة  ؤمترملـــ
ســـبتمرب / أيلـــول٤غســـطس إىل أ/ آب٢٦جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا، يف الفتـــرة مـــن   يف

٢٠٠٢، 
-٢٠٠٥وإطــار عمــل هيوغــو للفتــرة  )٣(إعــالن هيوغــو ؤكــد أيضــا مــن جديــدوإذ ت 
، بالصـيغة الـيت اعتمـدها املـؤمتر         )٤(مواجهة الكوارث على  األمم واجملتمعات   بناء قدرة   : ٢٠١٥

 إىل  ١٨ة مـن     املعقـود يف  كـويب، هيوغـو، اليابـان، يف الفتـر             ،العاملي املعين باحلد من الكـوارث     
 ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢

_______________ 
 ٤ -أغســطس / آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا،   )١(

قـرار  ، الفصـل األول، ال    ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      ( ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق١
 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٢(
)٣( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٤(
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 األخطـار أن نطاق إطار عمـل هيوغـو يشـمل الكـوارث النامجـة عـن                ب حتيط علما وإذ   
مال ايعكـس هنجـا شـ     فهو   ومن مث    ،البيئية والتكنولوجية املتصلة هبا   واملخاطر  طبيعية واألخطار   ال

بإمكانـه أن يـؤثر إىل حـد        ها،   والعالقـة بينـ    الكـوارث  طراخميتصدى ألخطار متعددة إزاء إدارة      
ــبري ــة،     ك ــة والبيئي ــة واالقتصــادية والثقافي ــنظم االجتماعي ــك   يف ال ــا أكــدت ذل ــتراتيجية كم  اس

 ، والتأهـب هلـا  ،مبادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة      : يوكوهوما من أجل عامل أكثر أمنا     
 ،)٥(، وخطة عملهاحدهتاوختفيف 
 ،)٦(٢٠٠٥لعام املي لقمة العإىل نتائج مؤمتر ا وإذ تشري 
، كمـا حـددها     للمخـاطر  باحلاجة إىل مواصلة بلـورة فهـم للعوامـل الكامنـة             وإذ تسلم  

 الــيت تعمــل عــل تفــاقم قلــة االقتصــاديةومبــا يف ذلــك العوامــل االجتماعيــة إطــار عمــل هيوغــو، 
مواصـلة  إىل معاجلة تلك العوامـل، وإىل بنـاء و        احلاجة  و،  مناعة اجملتمعات إزاء األخطار الطبيعية    
 األخطـار  الكـوارث وزيـادة مرونتـها يف مواجهــة           ملخـاطر تعزيز قدرة اجملتمعات على التصـدي       
 باألثر السليب للكـوارث الطبيعيـة علـى النمـو        هنفسالوقت  املقترنة بالكوارث، مع االعتراف يف      

 ، والبلدان املعرضة للكوارث يف البلدان الناميةال سيماو، االقتصادي والتنمية املستدامة
 الضــعف زيــد مــن أوجــهي ، ممــاتــدهورتعــاين ال أن البيئـــة العامليــة ال تــزال وإذ تالحــظ 

 سيما يف البلدان النامية، الواالقتصادي واالجتماعي، 
البلـدان  سـيما   ، والاندبلـ  خمتلـف أوجـه وأشـكال تـأثر مجيـع ال         يف اعتبارهـا   أخذوإذ ت  

واالهنيـــاالت ســـونامي، تموجـــات قـــل مناعـــة، باألخطـــار الطبيعيـــة الشـــديدة كـــالزالزل، واأل
حــاالت والثــورات الربكانيــة، والظــواهر اجلويــة الشــديدة الوطــأة كموجــات احلــر، و األرضــية 

 ،ا عاملياتأثرياللتني حتدثان النينيا / النينيويت والفيضانات، والعواصف، وظاهر،اجلفاف الشديد
ــالغ وإذ تعــرب   ــقال عــن ب ــادقل ــواتر  ة إزاء الزي ــة  اوحــدة  األخــرية يف ت لظــواهر اجلوي

يترتـب عليهـا    يرتبط هبـا من كوارث طبيعية يف بعـض منـاطق العـامل، ومـا              الشديدة الوطـأة وما  
ـــة بالغــة،   مــن  ــة الواقعــة يف تلــك    الوآثــار اقتصــادية واجتماعيــة وبيئي ســيما فـــي البلــدان النامي

 املناطـق،
ومــا يــرتبط هبــا مــن  أن األخطــار اجليولوجيــة واملائيــة املناخيــة   االعتبــاريف وإذ تأخــذ  

 كوارث طبيعية، وكذلك احلد من هذه األخطار والكوارث تتطلب معاجلة منسقة وفعالة،

_______________ 
)٥( A/CONF.172/9 األول، املرفق ١، الفصل األول، القرار. 
 .٦٠/١ر القراانظر  )٦(
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لزيــادة قــدرة البلــدان علــى التصــدي واإلقليمــي  ضــرورة التعــاون الــدويل وإذ تالحــظ 
واالهنيــاالت ســونامي تفيهــا الــزالزل وموجــات  لآلثــار الســلبية جلميــع األخطــار الطبيعيــة، مبــا 

حـاالت  و،  والظـواهر اجلويـة الشـديدة الوطـأة مثـل موجـات احلـر             والثورات الربكانيـة     األرضية
  والكــوارث الطبيعيــة املتصــلة هبــا، وخباصــة يف البلــدان الناميــة ، والفيضــانات،اجلفــاف الشــديد

 ،والبلدان املعرضة للكوارث
عيـة   الكوارث املتصـلة بـالظروف االجتما    ملخاطرأمهية التصدي    وإذ تضع يف اعتبارها    

 اجليولوجيـة   بـالظواهر واالقتصادية والبيئية املتغرية وباستخدام األراضي، وأثر األخطار املرتبطـة          
يف اخلطـط والـربامج اإلمنائيـة املتعلقـة بالقطاعـات،             املنـاخ  وتقلـب املنـاخ وتغـري     املياه  والطقس و 
  حاالت ما بعد الكوارث،وكذلك
االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ  حتــيط علمــا - ١ 
الكــوارث املرتبطــة باألخطــار الطبيعيــة وقلــة ”املعنــون منــه  وخباصــة الفــرع الثــاين )٧(الكــوارث

 ؛“ حتديات أمام التنمية:املناعة إزاءها
املسـتدامة  الذاتيـة    بأن كل دولة تتحمل املسؤولية األساسية عن تنميتـها           تسلم - ٢ 

 يف  النـاس محايـة   لية عـن    واملسـؤ ن خطـر الكـوارث، مبـا يف ذلـك           وعن اختاذ تدابري فعالة للحد م     
 الوطنيـة مـن أثـر الكـوارث، مبـا يف ذلـك       الثـروات اهلياكل األساسية وغريها من    محاية  إقليمها و 

 بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة             :٢٠١٥-٢٠٠٥للفتـرة   تنفيذ إطار عمل هيوغـو      
اكات على الصـعيد الـدويل يف دعـم تلـك اجلهـود             متابعته، وتؤكد التعاون والشر    و )٤(الكوارث
 الوطنية؛
 ،التعـاون واملسـاعدة التقنيـة   أن يواصل، بطـرق منـها     اجملتمع الدويل على     حتث - ٣ 

ومنــها حلــد مــن اآلثــار الضــارة للكــوارث الطبيعيــة،  الراميــة إىل اوســائل الســبل والاستكشــاف 
 مبـا فيهـا     ،خباصة يف البلدان النامية الضعيفة    اآلثار الناشئة عن الظواهر اجلوية الشديدة الوطأة، و       

مبـا فيهـا    ، من خالل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث،           أقل البلدان منوا يف أفريقيا    
علـى   وتشـجع فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث                 إطار عمل هيوغـو،     

 مواصلة عملها هبذا الشأن؛
الــيت العمــل  ات وإطــار عمــل هيوغــو، وأولويــ )٣(أمهيــة إعــالن هيوغــو  تؤكــد - ٤ 

الدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة             يف االعتبار   ينبغي أن تأخذها    
أن وطر الكـوارث    اخمـ  باحلـد مـن      املتعلـق  هنجهـا    يفغريها من اجلهات الفاعلـة املعنيـة،        كذلك  و

_______________ 
)٧( A/60/180. 
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واضـعة يف اعتبارهـا األمهيـة احلامسـة          الذاتيـة  لظروفهـا وقـدراهتا      حسب االقتضاء، وفقـا   تنفذها،  
للترويج لثقافة االتقاء يف جمال الكوارث الطبيعية، بوسـائل منـها تعبئـة مـوارد كافيـة للحـد مـن                  

، مبـا يف ذلـك التأهـب        طر الكـوارث  اخمـ األمهية احلامسة للتركيز على احلد من        الكوارث و  طراخم
 اإلمنائيــة ططــاخلكــوارث الطبيعيــة يف جهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ  آلثــار الضــارة للاللكــوارث و

حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا    استراتيجيات احلد من الفقر بغية الوطنية و 
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 احلكومات على أن تقوم، من خالل الربامج الوطنية ومراكز التنسيــق            تشجع - ٥ 
الكوارث اخلاصة بكل منها، يف إطار االستراتيجية الدولية للحد مـن           طر  اخميــة للحـد من    الوطن

املصـلحة، بتعزيـز بنـاء      اجلهـات صـاحبة     الكوارث، وبالتعاون مع منظومة األمم املتحدة وسـائر         
القــدرات يف أقـــل املناطـــق مناعـــة لتمكينــها مــن معاجلــة العوامــل االجتماعيــة واالقتصــادية الــيت 

ــد ــيت     تزي ــدابري ال ــها، وأن تتخــذ الت ــة مناعت ــن قل ــ م ــة   س ــن التأهــب للكــوارث الطبيعي تمكنها م
ومواجهتها، مبا فيها الكوارث املرتبطة بالزالزل والظـواهر اجلويـة الشديــدة الوطـــأة، وتشـجع                

 اجملتمع الدويل على توفري مساعدة فعالة للبلدان النامية يف هذا الصدد؛
 عوامل اخلطر الكامنة احملددة يف إطـار عمـل هيوغـو،             أمهية معاجلة  على شددت - ٦ 

، ال ســيما البلــدان القليلــة املناعــة منــهاوالبلــدان الناميــة، اصــة يف وخببنــاء القــدرات، مــن أجــل 
 اجليولوجيــة ألخطــاراب ةاملرتبطــ طراخــاملاحلــد مــن عمليــة أمهيــة التشــجيع علــى إدمــاج  علــى و

 ؛الكوارث طراخمواملائية املناخية يف برامج احلد من 
أن  فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت للحــد مــن الكــوارث علــى  تشــجع - ٧ 
تعزيـز تنسـيق األنشـطة الراميـة إىل     ، ضمن حدود واليتها وال سيما إطار عمل هيوغـو،           تواصل

الكــوارث، وإتاحــة املعلومــات لكيانــات األمــم املتحــدة ذات الصــلة  طر اخمــتشــجيع احلــد مــن 
 الطبيعيــة الشــديدة األخطــارالكــوارث الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك طر اخمــ بشــأن خيــارات احلــد مــن

 والكوارث ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية الشديدة الوطأة؛
 ومنظومــة ، إقامــة تعــاون وتنســيق وثــيقني فيمـــا بــني احلكومــات أمهيــة تؤكــد - ٨ 

ــة  واملنظمــات ،األمــم املتحــدة ــة الدولي ــة املنظمــاتكــذلك و ،األخــرىواإلقليمي  غــري احلكومي
، حسب االقتضـاء،    لصليب األمحر واهلالل األمحر   الدولية ل ركة  احل من قبيل    والشركاء اآلخرين 

مــع مراعــاة احلاجـــة إلـــى وضــع اســتراتيجيات إلدارة الكــوارث، مبــا يف ذلــك اإلنشــــاء الفعلــي 
ارد مـــع االســتفادة مــن مجيـــع املــو ، علــى النــاس، ، ضــمن مجلــة أمــور تركــزلــنظم إنــذار مبكــر

 واخلربات املتاحة هلذا الغرض؛
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تغري بــ املتعلقــة مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة      تشــجع - ٩ 
تغري بـ  املتعلقـة ، واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة         )٨(املناخ
سـيما يف البلـدان الناميـة األقـل          الوعلى مواصلة التصدي لآلثار الضارة لـتغري املنـاخ،           )٩(املناخ

مناعة بوجـه خـاص، وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتشـجع أيضـا الفريـق احلكـومي الـدويل                       
ــة          ــدان النامي ــاخ يف نظــم البل ــتغري املن ــار الضــارة ل ــيم اآلث ــى مواصــلة تقي ــاخ عل ــتغري املن املعــين ب

 االجتماعية واالقتصادية ونظم احلد من الكوارث الطبيعية فيها؛
احلاديـة   األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                  إىل تطلب - ١٠ 
 عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر النظر يف مسألة الكوارث الطبيعية وقلة املناعـة إزاءهـا يف                 والستني

مـن  “ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         ”تلك الدورة، يف إطار البند الفرعي املعنـون         
 .“التنمية املستدامة”د املعنون البن

 ٦٨اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٢٢

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٨(
)٩( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ، املرفق٣-م أ/١املقرر ،. 


