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 [(Add.1 و A/57/L.63) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية من مرحلـة  - ١٥٢/٥٧
اإلغاثة إىل مرحلة التنمية 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تعيـد تـأكيد قرارهـا ١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩١، الـذي يتضمـن مرفقـه املبـادئ التوجيهيـة لتعزيـز تنسـيق املســـاعدة 

اإلنسـانية الـيت تقدمـها منظومـــة األمــم املتحــدة يف حــاالت الطــوارئ، وقراراــا ١٢/٥٢ بــاء املــؤرخ ١٩ كــانون األول/ ديسمـــرب ١٩٩٧، و ٢١٩/٥٤ و 

٢٣٣/٥٤ املؤرخـــني ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩، و ١٦٣/٥٥ املـــؤرخ ١٤ كـــــانون األول/ديســــمرب ٢٠٠٠، و١٠٣/٥٦ املــــؤرخ ١٤ كــــانون 

األول/ديسـمرب ٢٠٠١، وإذ تشـري إىل اسـتنتاجات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتفـق عليـها ١/١٩٩٩(١)، وإىل قــراري الــس ٦٣/١٩٩٩ املــؤرخ ٣٠ 

متوز/يوليه ١٩٩٩ و٣٢/٢٠٠٢ املؤرخ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢، 

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

ـــانية وتنظيمــها وتنســيقها وتنفيذهــا داخــل  وإذ تؤكـد أن الدولـة املتضـررة هـي املسـؤولة يف املقـام األول عـن الشـروع يف تقـدمي املسـاعدة اإلنس

إقليمها، وعن تيسري عمل املنظمات اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، 

وإذ تؤكد أيضا مسؤولية مجيع الدول يف االضطالع جبهود التأهب للكوارث والتخفيف من آثارها بغية التخفيف من أثر الكوارث الطبيعية، 

وإذ ترحب باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

وإذ تؤكـد ضـرورة قيـام السـلطات الوطنيـة بتعزيـز مرونـة الســكان يف مواجهــة الكــوارث مــن خــالل تنفيــذ االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن 

الكوارث من أجل تقليل املخاطر اليت يتعرض هلا الناس، وسبل معيشتهم، والبنية األساسية االجتماعية واالقتصادية، واملوارد البيئية، 

وإذ ترحـب باجلـهود الـيت يبذهلـا مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي بغــرض تعزيــز تنســيق 

أنشطتهما يف ميدان اتقاء الكوارث والتخفيف من آثارها وإدارا، 
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وإذ تؤكد أمهية زيادة وعي البلدان النامية بــالقدرات املوجـودة حاليـا علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والـدويل والـيت ميكـن اسـتخدامها 

ملساعدا، 

وإذ تؤكد أيضا أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول املتضـررة مـن أجـل التصـدي للكـوارث الطبيعيـة يف مجيـع مراحلـها، مبـا يف 

ذلـك اجلـهود املبذولـة التقـاء تلـك الكـوارث والتـأهب هلـا والتخفيـف مـن آثارهـا، ومـن أجـل اإلنعـاش، والتعمـري، وأمهيـة تعزيـز قـدرة البلـدان املتضــررة علــى 

التصدي، 

ـــع الفريــق االستشــاري الــدويل  وإذ ترحـب باجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول األعضـاء، بتسـهيالت مـن مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بالتعـاون م

للبحث واإلنقاذ، من أجل حتسني الكفاءة والفعاليـة يف توفـري املسـاعدة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ باملنـاطق احلضريـة، وإذ حتيـط علمـا، يف هـذا الصـدد، بقرارهـا 

١٥٠/٥٧ املؤرخ ١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، املعنون �تعزيز فعالية وتنسيق املساعدة الدولية املقدمة يف جمال البحث واإلنقاذ باملناطق احلضرية�،  

وإذ تضع يف اعتبارها  ماميكن أن يسببه النقص يف املوارد من آثار على التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي هلا، 

حتيط علما بتقريري األمني العام بشأن �التعاون الدويل بشأن تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف ميـدان الكـوارث الطبيعيـة، مـن مرحلـة  - ١

اإلغاثة إىل مرحلــــــة التنمية�(٢) وبشأن �تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ�(٣)؛ 

تعرب عن عميق قلقها لـتزايد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت تتسـبب يف حـدوث خسـائر جسـيمة يف األرواح واملمتلكـات  - ٢

ـــة للتخفيــف بصــورة فعالــة مــن اآلثــار  يف مجيـع أحنـاء العـامل، واآلثـار املـتزايدة املترتبـة عليـها، وال سـيما يف اتمعـات الضعيفـة الـيت تفتقـر إىل القـدرات الكافي

االجتماعية واالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجل املترتبة على الكوارث الطبيعية؛ 

ـــريعية وغريهــا مــن التدابــري املالئمــة للتخفيــف مــن آثــار  يـب جبميـع الـدول أن تعتمـد، عنـد االقتضـاء، مـا يلـزم مـن تدابـري تش - ٣

ـــائل مــن قبيــل وضــع قواعــد تنظيميــة للمبــاين،  الكـوارث الطبيعيـة وأن تواصـل تنفيـذ تلـك التدابـري تنفيـذا فعـاال يشـمل، يف مجلـة أمـور، اتقـاء الكـوارث بوس

ـــا، وتطلــب إىل اتمــع الــدويل أن  واالسـتخدام املالئـم لألراضـي، عـالوة علـى التـأهب للكـوارث وبنـاء القـدرات يف جمـال التصـدي هلـا والتخفيـف مـن آثاره

يواصل تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية يف هذا الشأن، حسب االقتضاء؛ 

تؤكد يف هذا السياق أمهية تعزيز التعـاون الـدويل، وال سـيما مـن خـالل االسـتخدام الفعـال لآلليـات املتعـددة األطـراف، يف تقـدمي  - ٤

املساعدة اإلنسانية يف حاالت الكوارث جبميع مراحلها، من مرحلة اإلغاثة منها والتخفيف من آثارها، إىل مرحلة التنمية، مبا يف ذلك توفري املوارد الكافية؛  

تؤكد أيضا أن املساعدة اإلنسانية يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة ينبغـي تقدميـها وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف مرفـق القـرار  - ٥

١٨٢/٤٦ ومبراعاا على النحو الواجب، وينبغي حتديد هذه املساعدة على أساس البعد اإلنساين واالحتياجات النامجة عن كل كارثة طبيعية على حدة؛ 

تسـلم بـأن النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة يسـهمان يف حتسـني قـدرة الـدول علـــى التخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة  - ٦

والتصدي والتأهب هلا؛ 

                                                           
 .A/56/578 (٢)

 .A/57/77-E/2002/63 (٣)
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ـــة  تؤكـد مـن جديـد أن حتليـل خمـاطر الكـوارث واحلـد مـن إمكانيـة التعـرض هلـا يشـكالن جـزءًا ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات التنمي - ٧

املستدامة وينبغي مراعاما يف اخلطط اإلمنائية جلميع البلدان واتمعات الضعيفة، مبــا يف ذلـك، عنـد االقتضـاء، يف اخلطـط املتصلـة باالنتقـال مـن مرحلـة اإلغاثـة 

إىل مرحلة التنمية، وتؤكد من جديد أيضـا أنـه جيـب، يف إطـار هـذه االسـتراتيجيات الوقائيـة، مواصلـة تعزيـز نظـم التـأهب للكـوارث واإلنـذار املبكـر ـا علـى 

ـــات  الصعيديـن القطـري واإلقليمـي، بوسـائل منـها التنسـيق بـني اهليئـات املعنيـة لألمـم املتحـدة بشـكل أفضـل والتعـاون مـع حكومـات البلـدان املتضـررة واملنظم

اإلقليمية وغريها مـن املنظمـات املعنيـة ـدف زيـادة فعاليـة التصـدي للكـوارث الطبيعيـة إىل أقصـى حـد والتخفيـف مـن آثـار الكـوارث الطبيعيـة، وال سـيما يف 

البلدان النامية؛ 

تشدد على أمهية حتسني التعاون الدويل، مبا يف ذلك مع األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، مـن أجـل مسـاعدة البلـدان الناميـة يف  - ٨

جهودها الرامية إىل بناء القدرات، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، والتأهب والتصدي هلا؛  

تؤكد احلاجة إىل الشراكة بني حكومات البلدان املتضررة، ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات اإلنسـانية ذات الصلـة  - ٩

والشركات املتخصصة لتشجيع التدريب على تعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي هلا؛ 

تؤكـد أيضـا احلاجـة إىل تعزيـز فـرص البلـدان الناميـة املتضـررة بـالكوارث الطبيعيـة يف احلصـول علـى التكنولوجيـات املتصلـة بنظــم  - ١٠

اإلنذار املبكر ونقل هذه التكنولوجيات، ويف االستفادة من برامج التخفيف من آثار هذه الكوارث؛ 

تشـجع علـى زيـادة اسـتخدام تكنولوجيـات االستشـعار مـن بعـد الفضائيـة واألرضيـــة التقــاء الكــوارث الطبيعيــة والتخفيــف مــن  - ١١

آثارها وإدارا، حسب االقتضاء؛ 

تشجع أيضا على القيام، يف هذه العمليات، بتقاسم البيانات اجلغرافية، مبا فيها صـور االستشـعار مـن بعـد والبيانـات املسـتمدة مـن  - ١٢

نظام املعلومات اجلغرافية والنظام العــاملي لتحديـد املواقـع، بـني احلكومـات والوكـاالت الفضائيـة، واملنظمـات اإلنسـانية الدوليـة ذات الصلـة، حسـب االقتضـاء، 

وتالحظ أيضا، يف ذلك السياق، املبادرات املضطلع ا يف هــذا الشـأن، مـن قبيـل املبـادرات الـيت اضطلـع ـا كـل مـن املركـز الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث 

الكبرية والشبكة العاملية للمعلومات املتعلقة بالكوارث؛ 

تؤكـد ضـرورة بـذل جـهود خاصـة يف جمـال التعـاون الـدويل مـن أجـل مواصلـة حتسـني وتوسـيع نطـاق عمليـة اســـتخدام القــدرات  - ١٣

ـــا قــد يتــم  الوطنيـة واحملليـة، واسـتخدام القـدرات اإلقليميـة ودون اإلقليميــــة للبلـدان الناميـة يف جمـال التـأهب للكـوارث والتصـدي هلـا، عنـد االقتضـاء، وهـو م

بالقرب من موقع كارثة، بصورة فعالة وتكلفة أقل؛ 

ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة بصفته مركــز تنسـيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بكاملـها مـن  - ١٤

أجل تعزيز جهود التصدي للكوارث وتنسيقها فيما بني الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وسائر الشركاء العاملني يف اال اإلنساين؛ 

ترحـب أيضـا بقيـام مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بإنشـاء وظـائف ملستشـارين إقليميـني للتصـدي للكـوارث، ومببـادرة برنــامج  - ١٥

األمم املتحدة اإلمنائي بإنشاء وظائف ملستشارين إقليميني للحد من الكوارث، وتشجع علـى مواصلـة تطويـر تلـك املبـادرات بشـكل منسـق ومتكـامل مـن أجـل 

مساعدة البلدان النامية يف جمال بناء القدرات التقاء الكوارث والتأهب هلا والتخفيف من آثارها والتصدي هلا؛ 

تشجع على مواصلة التعاون بني منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة مـن أجـل زيـادة قـدرة هـذه املنظمـات علـى التصـدي  - ١٦

للكوارث الطبيعية؛ 
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ـــى اتفاقيــة تامبــريي بشــأن توفــري مــوارد االتصــاالت الســلكية والالســلكية ألغــراض  تشـجع الـدول الـيت مل توقـع أو تصـدق عل - ١٧

التخفيـف مـن أثـر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة، الـيت اعتمـدت يف تامبـريي، فنلنـدا، يف ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، علـى النظـر يف مسـألة التوقيـع أو التصديــق 

عليها؛ 

تدعـو منظومـة األمـم املتحـدة إىل مواصلـة استكشـاف مفـهوم أفرقـة اإلنعـــاش يف املرحلــة االنتقاليــة لتقــدمي املســاعدة للربــط بــني  -١٨

املساعدة الغوثية والتعاون يف جمال التنمية؛ 

ـــة التقــدم بشــأن مجــع دليــل للقــدرات  تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات والشـركاء ذوي الصلـة، مبواصل -١٩

القائمـة علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والـدويل يف جمـال التخفيـف مـن أثـر الكـوارث، ودليـل التكنولوجيـات املتطـورة للتصـدي للكـوارث بوصـــف 

ذلك جزءا جديدا من السجل املركزي لقدرات إدارة الكوارث(٤)؛ 

ترحب باالستعراض العاملي ملبادرات احلد من الكوارث الذي تقوم علــى تنسـيقه أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث،  -٢٠

وتؤكد أمهية االستعراض الدوري بوصفـه وسـيلة ملناقشـة اجتاهـات الكـوارث، وتقييـم السياسـات الراميـة إىل ختفيـف آثـار الكـوارث، وطـرح أمثلـة للمبـادرات 

الناجحة؛ 

تشجع اجلهات املاحنة علـى النظـر يف أمهيـة ضمـان أن ال يكـون تقـدمي املسـاعدة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة األشـد وطـأة علـى  -٢١

حساب الكوارث اليت قد تكون أقل وطــأة نسـبيا، مـع مراعـاة أن تكـون االحتياجـات هـي القـوة الدافعـة وراء ختصيـص املـوارد، فضـال عـن أمهيـة بـذل اجلـهود 

من أجل زيادة مستوى املساعدة املقدمة لربامج احلد من الكوارث والتأهب هلا، وألنشطة التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يـدرس احلالـة العامـة بشـأن تعبئـة املـوارد مـن أجـل التصـدي للكـوارث الطبيعيـــة، وأن ينظــر يف تقــدمي  -٢٢

توصيات حمددة من أجـل حتسـني التصـدي للكـوارث الطبيعيـة علـى الصعيـد الـدويل بنـاء علـى تلـك الدراسـة، عنـد االقتضـاء، آخـذا يف االعتبـار أيضـا ضـرورة 

معاجلة أي اختالالت أو أوجه قصور جغرافية أو قطاعية تعتري حــاالت التصـدي هـذه حيثمـا وجـدت، عـالوة علـى االسـتفادة مـن الوكـاالت الوطنيـة العاملـة 

يف جمال التصدي حلاالت الطوارئ على حنو أكثر فعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا الثامنة واخلمسني. 

اجللسة العامة ٧٥ 

١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 
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