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االستجابة الطارئة حلاالت الكوارث  - ٩٩/٥٦

إن اجلمعية العامة، 

إذ تؤكـد مـن جديـد قرارهـا ١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩١ بشـأن تعزيـز تنســـيق املســاعدة اإلنســانية الــيت 

تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية للمساعدة اإلنسانية اليت يتضمنها القرار، 

وإذ تشــــري إىل قراراـا ٢٣٦/٤٤ املـؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـــــمرب ١٩٨٩، و ٣٠/٥٤ املــؤرخ ٢٢ تشــرين الثــاين/نوفمــرب 

١٩٩٩، و ٢١٩/٥٤ املؤرخ ٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩،  

وإذ ترحب باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

وإذ يقلقـها بـالغ القلـق أن الكـوارث الطبيعيـة يف كـل ركـن مـن أركـان العـامل ال تـزال تتسـبب يف وقـوع خسـائر بشـرية ضخمــة 

وأضرار مادية هائلة، وأن هذه الكوارث بتواترها وجسامتها، تلقي على عاتق الدول عبئا ماديا ومعنويا متزايدا،  

وإذ تعيد تأكيد أمهية القيام بعمليات سريعة وفعالة لإلغاثة يف أعقاب وقوع مثل هذه النكبات املهلكة مستقبال، 

وإذ ترحـب باجلـهود اجلاريـة بريـادة مكتـب تنســـيق الشــؤون اإلنســانية باألمانــة العامــة، واهلادفــة إىل تعزيــز التــأهب لالســتجابة 

الطارئـة حلـاالت الكـوارث علـى املسـتويات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة، مبـا يف ذلـــك املبــادرات الراميــة إىل حتســني كفــاءة وفعاليــة املســاعدة 

ـــدويل للبحــث  الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف األمـاكن احلضريـة يف أعقـاب وقـوع الكـوارث الطبيعيـة، وذلـك بالتعـاون مـع الفريـق االستشـاري ال

واإلنقاذ، 

تعرب عن تضامنها مع شعوب البلدان اليت ضربتها الكوارث الطبيعية يف سعيها إىل جماة عواقب هذه الكوارث؛  - ١

تعرب عن تقديرها جلميع دول اتمع الدويل، والوكاالت واملنظمـات الدوليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واألفـراد  - ٢

الذين يقدمون اإلغاثة الطارئة إىل املناطق املنكوبة بالكوارث الطبيعية؛ 
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ـــا واليونــان، بالتعــاون مــع مكتــب تنســيق الشــؤون  حتيـط علمـا مـع االرتيـاح بـالتقدم الـذي أحرزتـه حكومتـا تركي - ٣

ـــة املشتركــــة لالســتجابة حلــاالت الكــــــوارث، الــيت ستصبــــح  اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة، يف إنشـاء الوحـدة االحتياطيـة التركيـة – اهليليني

عاملــة يف القريــب العاجــل، واليت ال تترتب عليها آثار مالية يف امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقوم، عن طريـق مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، مبواصلـة العمـل بشـأن طرائـق اسـتفادة  - ٤

منظومة األمم املتحدة من الوحدة االحتياطية لإلغاثة يف حاالت الكوارث؛ 

تطلـب أيضـا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني تقريـرا عـن التقـدم احملــرز يف  - ٥

تنفيذ هذا القرار. 

اجللسة العامة ٨٧ 

١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


