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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/484/Add.5) بناء على تقرير اللجنة الثانية]
 

الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها  - ٢١٥/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشري إىل مقررها ٥٤٧/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، 

وإذ تضع يف اعتبارها إعالن جوهانسربغ املتعلق بالتنميـة املسـتدامة(١) وخطـة التنفيـذ 
الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (��خطة جوهانسربغ للتنفيذ��)(٢)، 

وإذ تسلم باحلاجة إىل مواصلة بلورة فهم لألنشطة االجتماعية واالقتصادية اليت تزيـد 
من تفاقم قلة مناعة اتمعات إزاء الكوارث الطبيعية، ومعاجلة تلك األنشطة، وإىل بنـاء قـدرة 

اتمعات على التصدي ألخطار الكوارث ومواصلة تعزيزها،  
وإذ تالحظ أن البيئـــــــة العامليــــــة ال تزال تعاين التدهـور ممـا يفـاقم حـاالت الضعـف 

االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف البلدان النامية، 
وإذ تضـع فــــــي اعتبارهــــــا خمتلـف طـرق وأشـــكال تــأثر مجيــع الــدول، وال ســيما 
البلـدان الناميـة األقـل مناعـة، باألخطـــار الطبيعيــة الشــديدة كــالزالزل، والثــورات الربكانيــة، 
والظواهر اجلوية القصوى كموجات احلر، واجلفاف الشـديد والفيضانـات والزوابـع، وظـاهرة 

النينيو/النينيا، 

                                                           
(١) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســـتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/ أغســطس – 
A، والتصويــب)، الفصــل  . 03.II.A.1 ٤ أيلول/ســـبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ١، املرفق. 
(٢) املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق. 
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وإذ تعرب عن قلقها العميق مـن تواتـر وحـدة الظواهـر اجلويـة القصـوى والكـوارث 
الطبيعية املتصلة ا، 

وإذ تعرب أيضا عن بالغ قلقها إزاء اآلثـار السـلبية الكبـرية الـيت تنجـم عـن األخطـار 
الطبيعية الشديدة، مبا يف ذلك الظواهر اجلوية القصوى والكــــــوارث الطبيعيــة املتصلـة ـا الـيت 

ال تزال تعوق التقدم االجتماعي واالقتصادي، ال سيما يف البلدان النامية،  
وإذ تكـرر التـأكيد، أنـه بـالرغم مـن أن الكـوارث الطبيعيـة تضـر باهليـــاكل األساســية 
االجتماعيـة واالقتصاديـة جلميـع البلـدان، فـإن اآلثـار الطويلـة املـدى للكـوارث الطبيعيـة تكــون 

شديدة بوجه خاص بالنسبة للبلدان النامية، وتعرقل حتقيقها للتنمية املستدامة، 
وإذ تشـدد علـى ضـرورة أن تتـأهب السـلطات الوطنيـة للكـوارث وجلـهود التخفيــف 
منها، وخباصة من خالل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ليتسىن زيادة تصـدي 
السـكان للكـوارث واحلـد مـن أخطارهـا عليـهم وعلـى سـبل رزقـهم وعلـى اهليـاكل األساســية 

االجتماعية واالقتصادية واملوارد البيئية، 
وإذ تشري إىل أن االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث توفـر إطـارا للتعـاون بشـأن 
وضع منهجيات للقيام علـى حنـو منظـم بتحديـد مسـات الكـوارث الطبيعيـة وقياسـها وتقييمـها 

والتصدي هلا مبا يف ذلك الكوارث واألخطار ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية، 
وإذ تضع يف اعتبارها ضـرورة معاجلـة الظواهـر اجلويـة القصـوى والكـوارث الطبيعيـة 

املتصلة ا واحلد منها بصورة متسقة، 
ـــدان علــى التصــدي لآلثــار  وإذ تالحـظ ضـرورة إقامـة تعـاون دويل لزيـادة قـدرة البل
السلبية جلميع األخطار الطبيعية، مبا فيها الظواهر اجلوية القصوى والكـوارث الطبيعيـة املتصلـة 

ا، وخباصة يف البلدان النامية، 
وإذ تشدد على أمهية زيادة الوعـي يف مـا بـني البلـدان الناميـة بـالقدرات املتاحـة علـى 

كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، اليت ميكن تسخريها ملساعدا، 
وإذ حتيط علما بنتائج املؤمتر الدويل الثاين املعين باإلنذار املبكـر، الـذي عقـد يف بـون، 

أملانيا، يف الفترة من ١٦ إىل ١٨ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣،  
حتيـط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـــد مــن  - ١
الكوارث(٣) وخباصة الفرع املتعلق باآلثار السلبية للظواهر اجلوية القصوى والكوارث الطبيعيـة 

                                                           
 .A/58/277 (٣)
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املتصلة ا على البلدان الضعيفة، وخباصة البلدان النامية، على حنو مـا طلبتـه اجلمعيـة العامـة يف 
مقررها ٥٤٧/٥٧؛ 

حتث اتمع الدويل على مواصلة استكشاف سبل ووسائل، مبـا يف ذلـك مـن  - ٢
خـالل التعـاون واملسـاعدة التقنيـة، للحـد مـن اآلثـار الضـارة للكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـــك 
اآلثار الناشئة عـن الظواهـر اجلويـة القصـوى، وخباصـة يف البلـدان الناميـة الضعيفـة، مـن خـالل 
تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وتشجع فرقة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت 

للحد من الكوارث على مواصلة عملها ذا الشأن؛ 
تشـجع احلكومـات علـــى وضــع خطــط وإنشــاء مراكــز اتصــال للحــد مــن  - ٣

الكوارث وتعزيزها حيثما كانت موجودة من قبل؛ 
تشجع أيضا احلكومات على أن تقـوم، بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة  - ٤
وأصحـاب املصلحـة اآلخريـن، بتعزيـر بنـاء القـدرات يف أشـــد املنــاطق ضعفــا، لتمكينــها مــن 
معاجلـة العوامـل االجتماعيـة واالقتصاديـة الـيت تزيـد مـن قلـة مناعتـها، وتشـجع اتمـع الــدويل 

على أن يوفر يف هذا الصدد املساعدة الفعالة للبلدان النامية؛ 
تشجع فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت للحـد مـن الكـوارث علـى دعـم  - ٥
التنسيق بشأن تعزيز احلد من الكوارث وكذلك إتاحة املعلومات لكيانات األمم املتحـدة ذات 
الصلـة بشـأن خيـارات احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك املخـــاطر الطبيعيــة الشــديدة 

والكوارث ومواطن الضعف املتصلة باألحوال اجلوية القصوى؛ 
ـــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري  تشـجع مؤمت - ٦
املناخ(٤) واألطراف يف بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري 
املناخ(٥) على مواصلة التصـدي لآلثـار الضـارة لتغـري املنـاخ، ال سـيما يف البلـدان الناميـة األقـل 
مناعة بوجــه خـاص، وذلـك وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، وتشـجع أيضـا الفريـق احلكومـي الـدويل 
ـــم اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ يف نظــم البلــدان الناميــة  املعـين بتغـري املنـاخ علـى مواصلـة تقيي

االجتماعية واالقتصادية ونظم احلد من الكوارث الطبيعية فيها؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة  - ٧
واخلمسني عن تنفيذ هـذا القـرار يف فـرع مسـتقل مـن تقريـره عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة 
ــك  للحـد مـن الكـوارث، وتقـرر النظـر يف مسـألة الكـوارث الطبيعيـة وقلـة املناعـة إزاءهـا يف تل

                                                           
(٤) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٧٧١، الرقم ٣٠٨٢٢. 

(٥) FCCC/CP/1997/7/Add.1، املقرر CP.3/1، املرفق. 
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الدورة، يف إطار البند الفرعي �االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث� مـن البنـد املعنـون 
�البيئة والتنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


