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 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها - ٥٩/٢٣٣
 ،إن اجلمعية العامة 
 وقرارهــا ٢٠٠٢ ديســمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٥٤٧ إىل مقررهــا إذ تشــري 

 ،٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٥٨/٢١٥
 وخطــة تنفيــذ )١( إعــالن جوهانســربغ بشــأن التنميــة املســتدامةوإذ تضــع يف اعتبارهــا 

ــة املســتدامة   ا مــؤمتر القمــة العــاملي، املعقــود يف   اعتمــدمهنيلــذ ال،)٢( مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي
 ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، يف الفترة من 

زيـد  اجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنشطة االجتماعية واالقتصادية الـيت ت         باحل وإذ تسلم  
ــة و   مــن حــدة  ــة مناعــة اجملتمعــات إزاء الكــوارث الطبيعي ــاء إىل  تلــك األنشــطة، و معاجلــة قل بن

 وزيـادة مرونتـها يف مواجهــة    ر الكـوارث اخطـ على التصدي ألقدرة اجملتمعات ومواصلة تعزيز  
 املخاطر املقترنة بالكوارث،

 حـاالت الضــعف  زيــد مـن  ممـا ي ،التـدهور  تــزال تعـاين   الة أن البيئـة العامليـ  وإذ تالحـظ  
 سيما يف البلدان النامية،  الاالقتصادية واالجتماعية،

سـيما البلـدان      وال بلـدان، مجيع ال ضـرر   خمتلف طرق وأشكال ت    وإذ تضع يف اعتبارهـا    
ــة الشــديدة كــالزالزل والثــ   قــلاأل ــة   مناعــة، باألخطــار الطبيعي ــة والظــواهر اجلوي ورات الربكاني

تــي  موجـات احلـر واجلفـاف الشـديد والفيضـانات والزوابـع وظاهر            الشديـدة الوطـأة من قبيــل      
 النينيــا اللتيــن حتدثـان تأثيـرا عامليـا،/لنينيوإ

_______________ 
 ٤–أغسـطس / آب٢٦،  جوهانسـربغ، جنـوب أفريقيـا     متر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة،       تقرير مؤ  )١(

، الفصـل األول،    )، والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      ( ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .، املرفق١القرار 

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٢(
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 أن أثر الكوارث الطبيعية فـي البلدان القليلة املناعـة يشكل، يف مجلة أمـور،              وإذ تدرك  
ء يف وجه حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف الـواردة يف                   عقبة كأدا 

سيما تلك اليت تتعلق بالقضاء علـى الفقـر واالسـتدامة             ال ،)٣(إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية    
 البيئية،

  األخرية يف تـواتر وعنــف الظـواهر اجلويـة        ات إزاء الزياد  وإذ تعرب عن قلقها العميق     
حتدثـه مـن آثـار      ماويرتبط هبـا من كوارث طبيعية يف بعض مناطق العامل،            وما الشديدة الوطـأة 

 سيمـا فـي البلدان النامية بتلك املناطـق،  الاقتصادية واجتماعية وبيئيـة مجــة،
يـرتبط هبـا      ومـا   ضرورة معاجلة الظواهر اجلوية الشديدة الوطـأة      وإذ تضع يف اعتبارها    

 عيـة واحلد منها بصورة متسقة وفعالة،من كوارث طبي
مبـا   إزاء تزايـد اآلثار السلبية لألخطار الطبيعية الشديدة،          عن قلقها العميق   وإذ تعرب  
 يرتبــط هبــا مـن كـوارث طبيعيـة، الـيت             ومـا   الزالزل والظواهر اجلوية الشديـدة الوطـأة     يف ذلك 

 خصوصا يف البلدان النامية،و،  التقدم االجتماعي واالقتصاديتشكل عائقا أمامزالت  ما
ــا فيهــا      ؤكــدوإذ ت  ــذ اســتراتيجيات للحــد مــن املخــاطر، مب ـــى وضــع وتنفي  احلاجـــة إل

التأهب ملواجهة الكوارث والتخفيف من حدهتـا واستحداث نظــم لإلنــذار املبكـر علـى مجيـع                 
ــة    إىل املســتويات، و ـــن، يف اخلطــط اإلمنائي ــة، إدمــاج هــذه االســتراتيجيات، حيثمــا أمكـ الوطني

، وذلــك لتعزيــز مرونـــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث اصــة مــن خــالل تنفيــذ  خبو
السكان يف مواجهــة الكـوارث واحلـد مـن أخطارهـا علـيهم وعلـى سـبل عيشـهم وعلـى البنيـة             

 التحتية االجتماعية واالقتصادية واملوارد البيئية،
ــدرك  ، مبــا يف ذلــك علــى صــعيد    أن إجيــاد مؤسســات وآليــات وقــدرات أقــوى  وإذ ت

ـــة األخطــار والكــوارث، أمــر    ـــة يف مواجهـ  اجملتمــع احمللــي، باســتطاعتها أن تــبين بانتظــام املرونـ
 بد منه للحد من هذه األخطار وقلة مناعة السكان إزاء الكوارث، ال

 ضــرورة إقامــة تعــاون دويل لزيــادة قــدرة البلــدان علــى التصــدي لآلثــار    إذ تالحــظو 
يـرتبط    ومـا شديدة الوطــأةالظواهر اجلوية الو  الزالزل مبا فيها، األخطار الطبيعية السلبية جلميع 

 يف البلدان النامية،خصوصـا و، كوارث طبيعيةهبا من 
 بتقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  حتــيط علمــا - ١ 
 ؛ية وقلة املناعة إزاءهاكوارث الطبيع املتعلق بال الثاين وخباصة الفرع،)٤(الكوارث

_______________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )٣(
)٤( A/59/228. 
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مبـا يف ذلـك     وسـائل،   السبل و ال لتركيز على  اجملتمع الدويل على مواصلة ا     حتث - ٢ 
 مـن اآلثـار الضـارة للكـوارث الطبيعيـة،       الراميـة إىل احلـد      التعاون واملسـاعدة التقنيـة،     من خالل 

قليلـة  الالنامية  لبلدان  يف ا خصوصـا  وشديدة الوطـأة،   ة عن الظواهر اجلوية ال    مج اآلثار النا  هافي مبا
ــة للحــد مــن الكــوارث، وتشــجع فرقــة العمــل     املناعــة،  مــن خــالل تنفيــذ االســتراتيجية الدولي

 هذا الشأن؛يف املشتركة بني الوكاالت للحد من الكوارث على مواصلة عملها 
أمهية أن ينتهي املؤمتر العاملي املعنـي باحلـد من الكوارث مـن اسـتعراض              ؤكدت - ٣ 
ــا اســتراتيج ــا  ية يوكوهام ــر أمن ــة مــن الكــوارث   : مــن أجــل عــامل أكث ــة للوقاي ــادئ التوجيهي املب

، وذلــك هبــدف حتــديث اإلطــار )٥(وخطــة عملــهالطبيعيــة والتأهــب هلــا والتخفيــف مــن حــدهتا  
دد األنشـطة اخلاصـة     أن حيـ  التوجيهي املتعلق باحلد من الكوارث يف القرن احلادي والعشرين، و         

مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة  ألحكــام ذات الصــلة مــن خطــة تنفيــذ   الراميــة إىل ضــمان تنفيــذ ا 
 األمهيــة احليويــة مــع مراعــاةلكــوارث، ا إدارةو  بشــأن قلــة املناعــة وتقيــيم األخطــار)٢(املســتدامة

ملعاجلة اآلثار الضـارة للكـوارث الطبيعيـة يف اجلهـود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                     
 ؛)٣(عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفية

ذ، يف املؤمتر العاملي املعنــي باحلـد مـن الكـوارث ينبغـي أن يتخـ       على أن  ؤكدت - ٤ 
ــة       ــة العام ــرار اجلمعي ــة يف ق ــه املبين ــاق واليت ــؤرخ ٥٨/٢١٤نط ــانون األول٢٣ امل ديســمرب / ك

قلـة مناعــة مجيـع البلـدان       حاالت  ومن   خطـــاراأل هتدف إىل احلد من      ددة، توصيات حم  ٢٠٠٣
عن طريق تقـدمي املسـاعدة   فيما يتعلق بالكوارث، مبا يف ذلك سيما البلدان النامية،   وال إزاءها،

 يف إطـار  التقنية واملالية وكذلك مـن خـالل تعزيـز الـربامج الوطنيـة املعنيـة باحلـد مـن الكـوارث                      
ــى         ــك عل ــا يف ذل ــات املؤسســية، مب ــن الكــوارث أو إنشــاء اآللي ــة للحــد م االســتراتيجية الدولي

 املستوى اإلقليمي، حيثما أمكــن؛
اكز التنسيــق   احلكومات على أن تقوم، من خالل الربامج الوطنية ومر         تشجع - ٥ 
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وبالتعـاون مـع          يف إطار لحـد من الكوارث    لالوطنيــة  

منظومة األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة، بتعزيز بناء القـدرات يف أقــل املناطــق مناعــة،             
عتـها، وأن تتخـذ   االقتصـادية الـيت تزيـد مـن قلـة منا          و لتمكينها من معاجلـة العوامـل االجتماعيـة       

التدابري الـيت متكنـها مـن التأهـب ملواجهـة الكـوارث الطبيعيـة والتكيـــف معهـــا، مبـا فيهـا تلـك                    
 يف  ،شديـدة الوطــأة، وتشجع اجملتمع الدويل علـى أن يـوفر         الظواهر اجلوية ال  و املرتبطة بالزالزل 

 ؛ مساعدة فعالة للبلدان النامية،هذا الصدد
مل املشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث علـى               فرقة الع  تشجع أيضا  - ٦ 

ــات          ــن الكــوارث وإتاحــة املعلوم ــة إىل تشــجيع احلــد م ــم تنســيق األنشــطة اهلادف مواصــلة دع
_______________ 

  )٥( A/CONF.172/9 املرفق األول٢، الفصل األول، القرار ،. 
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لكيانات األمم املتحدة ذات الصلة بشـأن خيـارات احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك                      
قلــة  حـاالت   وية الشديــدة الوطــأة و     املخاطر الطبيعية الشديدة والكوارث املتصلة باألحوال اجل      

 املناعة؛
أمهية إقامة تعاون وتنسيق وثيقني فيمـا بني احلكومات ومنظومـة األمـم             ؤكدت - ٧ 

املتحـــدة واملنظمـــات األخـــرى واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والشـــركاء   
لكـوارث، مبـا    ا إلدارة مع مراعاة احلاجـة إلـى وضـع اسـتراتيجيات          حسب االقتضاء،  ،اآلخرين
نظم اإلنذار املبكر، حيثما أمكــن، مــع االسـتفادة مـن مجيــع املـوارد               الفعلي ل نشــاء  اإليف ذلك   

 واخلربات املتاحة هلذا الغرض؛
 مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري        تشــجع - ٨ 
باتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بـتغري            واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق       )٦(املناخ
قليلـة  سـيما يف البلـدان الناميـة ال     ال على مواصلة التصدي لآلثـار الضـارة لـتغري املنـاخ،          )٧(املناخ

، وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتشـجع أيضـا الفريـق احلكـومي الـدويل                   املناعـة بوجه خاص  
ــيم ا    ــى مواصــلة تقي ــاخ عل ــتغري املن ــاخ   املعــين ب ــتغري املن ــار الضــارة ل ــة   يفآلث ــدان النامي  نظــم البل

 ؛فيهاالطبيعية نظم احلد من الكوارث االقتصادية وو االجتماعية

 تني إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا السـ                  تطلب - ٩ 
يـة للحـد مـن      عن تنفيذ هـذا القـرار يف فـرع مسـتقل مـن تقريـره عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدول                     

 يف  ،الكوارث، وتقرر النظر يف مسـألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا يف تلـك الـدورة                    
 مــن البنــد املعنــون “االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث ”  املعنــونإطــار البنــد الفرعــي

 .“التنمية املستدامة”

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 

_______________ 
 .٣٠٨٢٢ رقم، ال١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة )٦(
)٧( FCCC/CP/1997/7/Add.1 ،1 القرار/CP.3املرفق ،. 


