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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Add.1و A/55/L.38/Rev.1) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

التعـاون الـدويل بشـأن تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف ميـدان الكـوارث الطبيعيـة مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـــة  - ١٦٣/٥٥

التنمية 
 

إن اجلمعية العامة، 

ـــانون األول/ديســمرب ١٩٩١، الــذي يتضمــن مرفقــه املبــادئ التوجيهيــة لتعزيــز  إذ تعيـد تـأكيد قرارهـا ١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ ك

تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـها منظومـة األمـم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ، وقراراـا ١٢/٥٢ بـاء املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديســمرب 

١٩٩٧، و ٢١٩/٥٤ و ٢٣٣/٥٤ املؤرخـني ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، وإذ تشـــري إىل اســتنتاجات الــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

املتفق عليها ١/١٩٩٩(١)، وإىل قرار الس ٦٣/١٩٩٩ املؤرخ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ(٢)، 

وإذ تسلم بأمهية توخي مبادئ احلياد واإلنسانية والنـزاهة يف تقدمي املساعدة اإلنسانية، 

ـــها يف املقــام األول مســؤولية الشــروع يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وتنظيمــها  وإذ تؤكـد أن الدولـة املتضـررة هـي الـيت تقـع علي

وتنسيقها وتنفيذها داخل إقليمها، وتيسري أعمال املنظمات اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، 

وإذ تؤكد أيضا مسؤولية مجيـع الـدول يف االضطـالع جبـهود التـأهب للكـوارث والتخفيـف مـن آثارهـا بغيـة التقليـل إىل أدىن حـد 

من أثر الكوارث الطبيعية، 

وإذ تؤكد كذلك، يف هذا الصدد، أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهود الـيت تبذهلـا الدولـة املتضـررة مـن أجـل التصـدي للكـوارث 

الطبيعية يف مجيع مراحلها، 

 __________

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ٣ (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة ٥.  (١)
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وإذ تشدد على احلاجة إىل زيادة حتسني إعداد قوائـم مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات اإلنسـانية والعلميـة 

ذات الصلـة، وإىل نشـر هـذه القوائـم، فضـال عـن ضـرورة املضـي قدمـا يف وضـــع دليــل للمؤسســات والوكــاالت الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة 

ـــة، باإلضافــة إىل قائمــة بــالقدرات الوطنيــة، حــىت يتســىن وضــع  املتخصصـة العاملـة يف ميـدان التصـدي علـى الصعيـد الـدويل للكـوارث الطبيعي

األسس لالستفادة من املوارد املتاحة واجلهود التعاونية بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية، 

وإذ حتيط علما بإنشـاء أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وباحلاجـة إىل تعزيـز التعـاون والتنسـيق بـني مجيـع هيئـات 

منظومة األمم املتحدة ذات الصلة يف جمال التصدي للكوارث الطبيعية يف مجيع مراحلها، وذلك يف إطار الواليات املنوطة بكل منها، 

تعرب عــن بـالغ القلـق لـتزايد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت تتسـبب يف حـدوث خسـائر جسـيمة يف األرواح  - ١

واملمتلكـات يف مجيـع أحنـــاء العــامل، وال ســيما يف اتمعــات الضعيفــة الــيت تفتقــر إىل القــدرات الكافيــة للتخفيــف بصــورة فعالــة مــن اآلثــار 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجل املترتبة على الكوارث الطبيعية؛ 

تشدد على أنـه ينبغـي تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف  - ٢

مرفـق القـرار ١٨٢/٤٦، ومـع مراعـاة تلـك املبـادئ علـى النحـو الواجـــب، كمــا ينبغــي حتديدهــا علــى أســاس البعــد اإلنســاين واالحتياجــات 

اإلنسانية الناشئة عن كل كارثة طبيعية بعينها؛ 

يب جبميع الدول أن تعتمد، عند االقتضاء، مـا يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وغريهـا مـن التدابـري املالئمـة للتخفيـف مـن  - ٣

آثـار الكـوارث الطبيعيـة وأن تواصـل تنفيـذ تلـك التدابـري تنفيـذا فعـاال يشـمل، يف مجلـة أمـور، اتقـاء الكـوارث بوسـائل مـن قبيــل وضــع قواعــد 

ـــاء القــدرات يف جمــال التصــدي هلــا، وتطلــب إىل اتمــع  تنظيميـة للمبـاين، واالسـتخدام املالئـم لألراضـي، عـالوة علـى التـأهب للكـوارث وبن

الدويل، يف هذا السياق، أن يواصل تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، حسب االقتضاء؛ 

تشـدد يف هـذا السـياق علـى أمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف توفـري املسـاعدة اإلنسـانية يف مجيـع مراحـل الكارثـة، مـــن  -٤

مرحلة اإلغاثة من الكوارث والتخفيف من آثارها إىل مرحلة التنمية، مبا يف ذلك تقدمي املوارد الكافية؛ 

تسـلم بـأن النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة يسـهمان يف حتسـني قـدرة الـدول علـى التخفيـف من آثـار الكـــوارث  - ٥

الطبيعية والتصدي والتأهب هلا؛ 

ـــة إىل حتســني  تشـدد علـى احلاجـة إىل تعزيـز اجلـهود علـى مجيـع املسـتويات، مبـا يف ذلـك علـى املسـتوى احمللـي، الرامي - ٦

ــف مـن آثارهـا، مبـا ذلـك إنشـاء نظـم اإلنـذار املبكـر، عـالوة علـى التعـاون الـدويل يف  الوعي بالكوارث الطبيعية، واتقائها، والتأهب هلا، والتخفي

ـــة، علــى أن تؤخــذ يف االعتبــار اآلثــار الســلبية العامــة  االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ، مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التـأهيل، والتعمـري، والتنمي

للكوارث الطبيعية، واالحتياجات اإلنسانية اليت تنشأ عنها والطلبات اإلنسانية من البلدان املتضررة، حسب االقتضاء؛ 

ـــة يف حــاالت الطــوارئ،  تعـترف باجلـهود الـيت يبذهلـا وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق عمليـات اإلغاث - ٧

وأعضـاء اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـــاالت واألعضــاء اآلخريــن يف منظومــة األمــم املتحــدة يف ســبيل رفــع مســتوى التــأهب للتصــدي 

للكوارث على كل من املستوى الـدويل واإلقليمـي والوطـين، وتعزيـز حشـد وتنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـها منظومـة األمـم املتحـدة يف 
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ميـدان الكـوارث الطبيعيـة، وترحـب يف هـذا السـياق بتوسـيع نطـاق أفرقـة األمـم املتحـدة للتقييـم والتنســـيق يف حــاالت الكــوارث حبيــث تضــم 

خرباء من مجيع مناطق العامل؛ 

تالحـظ أن مرحلـة االنتقـال يف أعقـاب الكـوارث الطبيعيـة تتسـم، يف كثـري مـن األحيـــان، بطــول مفــرط وبعــدد مــن  - ٨

الفجوات، وأن احلكومات، بالتعاون مـع وكـاالت اإلغاثـة، حسـب االقتضـاء، ينبغـي، وهـي ختطـط لتلبيـة االحتياجـات العاجلـة، أن تضـع هـذه 

االحتياجـات يف سـياق التنميـة املسـتدامة حيثمـا كـان اتبـاع هـذا النـهج مسـتطاعا، وحتيـط علمـا، يف هـذا السـياق، بعمـــل أفرقــة األمــم املتحــدة 

للتقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث؛ 

تشـجع علـى تعزيـز التعـاون بـني احلكومـات، ال سـيما مـن خـالل األمـم املتحـــدة واملنظمــات اإلقليميــة، بغيــة تعزيــز  - ٩

آليات اإلنذار املبكر بالكوارث الطبيعية والتأهب هلا؛ 

تشجع احلكومات، وال ســيما مـن خـالل وكاالـا املسـؤولة عـن إدارة الكـوارث أو التصـدي هلـا، حسـب االقتضـاء،  - ١٠

ـــني العــام ووكيــل األمــني العــام  واملؤسسـات ذات الصلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى مواصلـة التعـاون مـع األم

ــة يف حـاالت الطـوارئ لكـي تـزداد إىل أقصـى حـد فعاليـة اجلـهود الدوليـة يف جمـال التصـدي للكـوارث الطبيعيـة  للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاث

املستندة، يف مجلة أمور، إىل االحتياجات اإلنسانية، من مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة، ولكـي يتحقـق أيضـا أقصـى قـدر مـن الفعاليـة جلـهود 

التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها على مجيع املستويات؛ 

تشـجع أيضـا علـى زيـادة التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة بغيـة زيـادة قـدرة تلـك املنظمــات  - ١١

على التصدي للكوارث الطبيعية؛ 

ـــريي بشــأن توفــري مــوارد االتصــاالت الســلكية والالســلكية ألغــراض  تشـجع الـدول الـيت مل توقـع علـى اتفاقيـة تامب - ١٢

التخفيـف مـن أثـر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة، الـيت اعتمـدت يف تامبـريي، فنلنـــدا، يف ١٨ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨(٣)، علــى النظــر يف مســألة 

التوقيع عليها؛ 

تشدد على احلاجة إىل الشراكة فيما بـني حكومـات البلـدان املتضـررة، واملنظمـات اإلنسـانية ذات الصلـة والشـركات  - ١٣

املتخصصة لتشجيع التدريب على التكنولوجيا واحلصول عليــها واسـتخدامها لتعزيـز مسـتوى التـأهب للكـوارث الطبيعيـة والتصـدي هلـا وحتسـني 

ــه  نقـل التكنولوجيـا احلاليـة والدرايـة التقنيـة املقترنـة ـا، إىل البلـدان الناميـة بوجـه خـاص، بشـروط تسـاهلية وتفضيليـة، حسـبما يتـم االتفـاق علي

بني األطراف؛ 

ــا االستشـعار مـن بعـد الفضائيـة واألرضيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة والتخفيـف مـن  تشجع زيادة استخدام تكنولوجي - ١٤

آثارها وإدارا، حسب االقتضاء؛ 

تشجع أيضا على القيام، يف هذه العمليات، بتبادل البيانـات اجلغرافيـة، مبـا فيـها صـور االستشـعار مـن بعـد والبيانـات  - ١٥

املسـتمدة مـن نظـام املعلومـات اجلغرافيـة والشـبكة العامليـة لتحديـد املوقـع، فيمــا بــني احلكومــات والوكــاالت الفضائيــة، واملنظمــات اإلنســانية 

 __________

سجل معاهدات األمم املتحدة، الرقم ٢٧٦٨٨.  (٣)
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الدوليــة ذات الصلــة، حســب االقتضــاء. وتالحــظ أيضــا، يف هــذا الســياق، العمــل الــذي تضطلــع بــه الشــبكة العامليــة للمعلومــات املتعلقـــة 

بالكوارث؛ 

تشــجع كذلــك التوافــق والتكــامل بــني معــدات االتصــاالت واملعــدات التكنولوجيــة األخــرى الالزمــة للعمليـــات  - ١٦

اإلنسانية وعمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛ 

تشـدد علـى احلاجـة إىل ضمـان وجـود صـالت وثيقـة، حسـبما هـو منصـوص عليـه يف القـرار ٢١٩/٥٤، بـني أنشــطة  - ١٧

إتقاء الكوارث وحتسني مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي هلا؛ 

تشجع حكومات البلدان املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة علـى أن تنشـئ، بدعـم مـن اتمـع الـدويل، وال سـيما اجلـهات  - ١٨

املاحنة، هياكل أساسـية وطنيـة للمعلومـات املكانيـة املتصلـة بالتـأهب للكـوارث الطبيعيـة، واإلنـذار املبكـر والتصـدي لتلـك الكـوارث والتخفيـف 

من آثارها، مبا يف ذلك التدريب الالزم للعاملني؛ 

ــل  تشـجع أيضـا اجلـهود االبتكاريـة الـيت تربـط بـني خمتلـف مراحـل املسـاعدة الدوليـة، مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، مـن قبي - ١٩

بعثة التصدي للكـوارث واإلصـالح املشـتركة بـني مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية باألمانـة العامـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة 

األمـم املتحـدة للطفولـة، ومنظمـة الصحـة العامليـة ومنظمـة الصحـة للبلـدان األمريكيـة، املضطلـع ـا يف كافـة البلـدان الـيت تضـررت مـــن إعصــار 

ميتـش، وتؤكـد احلاجـة إىل ضمـان التقييـم واملتابعـــة الكــافيني هلــذه النــهج بغــرض زيــادة تطويرهــا وتطبيقــها، حســب االقتضــاء، يف حــاالت 

الكوارث األخرى؛ 

تطلب إىل األمني العام، بالتشاور مـع اهليئـات ذات الصلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، أن يعـد توصيـات بشـأن كيفيـة  - ٢٠

حتسني إمكانيات األمم املتحدة يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك، بصفـة خاصـة، وضـع قائمـة بـالقدرات املتاحـة علـى 

كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ 

ـــدوق الطــواريء املركــــــزي الدائــر واالســتفادة  حتيـط علمـا بـاملذكرة الـيت قدمـها األمـني العـام بشـأن تعزيـز أداء صن - ٢١

منـه(٤)، عمـال بـالطلب الـوارد يف القراريـن ٩٥/٥٤ املـؤرخ ٨ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، و٢٣٣/٥٤ املتعلقـــني بتقــدمي مقترحــات حمــددة 

ـــز أداء الصنــدوق واالســتفادة منــه والدعــوة إىل النظــر يف اســتخدام الصنــدوق اســتخداما أنشــط ألجــل التصــدي حلــاالت  بشـأن كيفيـة تعزي

الكوارث الطبيعية يف حينها وبصورة مالئمة، وتقرر أن تنظر يف املذكرة بصورة شاملة يف دورا السادسة واخلمسني؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يواصـل النظـر يف اآلليـات االبتكاريـة لتحسـني اجلـهود الدوليـة يف جمـال التصـدي للكـوارث  - ٢٢

الطبيعية عن طريق القيام، يف مجلـة أمـور، مبعاجلـة أي اختـالالت جغرافيـة أو قطاعيـة حيثمـا وجـدت يف هـذا اـال، عـالوة علـى االسـتفادة مـن 

الوكاالت الوطنية العاملة يف جمال التصدي حلاالت الطوارئ على حنـو أكـثر فعاليـة، مـع مراعـاة ميزاـا النسـبية وختصصاـا، وكذلـك الترتيبـات 

القائمة، وأن يقدم تقريرا عن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السادسـة واخلمسـني يف إطـار البنـد املعنـون �تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية 

واملساعدة الغوثية الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة يف حـاالت الكـوارث، مبـا يف ذلـك املسـاعدة االقتصاديـة اخلاصـة�، بغيـة املسـامهة، يف مجلـة أمـور 

 __________
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أخرى، يف التقرير الشامل عن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث، الـذي سـيقدم إىل اجلمعيـة يف تلـك الـدورة يف إطـار البنـد املعنـون 

�البيئة والتنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٨٥ 
١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 

 


