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التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية من مرحلة اإلغاثة  - ١٠٣/٥٦
إىل مرحلة التنمية 

إن اجلمعية العامة، 

ـــا ١٨٢/٤٦ املؤرخ ١٩ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩١، الــذي يتضمــن مرفقــه املبــادئ التوجيهيــة لتعزيــز  إذ تعيـد تـأكيد قراره

تنسيق املساعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـها منظومـة األمـم املتحـدة يف حـاالت الطـوارئ، وقراراـا ١٢/٥٢ بـاء املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسمــرب 

١٩٩٧، و ٢١٩/٥٤ و ٢٣٣/٥٤ املؤرخــــــــني ٢٢ كــــــــــانون األول/ديســـــــــمرب ١٩٩٩، و١٦٣/٥٥ املــؤرخ ١٤ كــانون األول/ديســـمرب 

ـــتنتاجات الــس االقتصــادي واالجتمــاعي املتفــق عليــها ١/١٩٩٩(١)، وإىل قــرار الــس ٦٣/١٩٩٩ املــؤرخ ٣٠  ٢٠٠٠، وإذ تشـري إىل اس

متوز/يوليه ١٩٩٩، 

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

وإذ تؤكـد أن الدولـة املتضـــررة هــي املســؤولة يف املقــام األول عــن الشــروع يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وتنظيمــها وتنســيقها 

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

وإذ تؤكـد أيضـا مسـؤولية مجيـع الـدول يف االضطـالع جبـهود التـأهب للكـوارث والتخفيـف مـن آثارهـا بغيـة التخفيـــف مــن أثــر 

الكوارث الطبيعية، 

وإذ ترحب باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 

ـــيت ميكــن  وإذ تؤكـد أمهيـة توعيـة البلـدان الناميـة بـالقدرات املوجـودة حاليـا علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والـدويل وال

استخدامها ملساعدا، 
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ــدويل يف دعـم اجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول املتضـررة مـن أجـل التصـدي للكـوارث الطبيعيـة يف مجيـع  وإذ تؤكد أيضا أمهية التعاون ال

ـــري، وأمهيــة تعزيــز قــدرة  مراحلـها، مبـا يف ذلـك اجلـهود املبذولـة التقـاء تلـك الكـوارث والتـأهب هلـا والتخفيـف مـن آثارهـا، واإلنعـاش، والتعم

البلدان املتضررة على االستجابة، 

حتيط علما بتقرير األمني العام عن التعاون الــدويل بشـأن تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف ميـدان الكـوارث الطبيعيـة، مـن  - ١

مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية(٢) وعن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ(٣)؛ 

تعرب عــن بـالغ القلـق لـتزايد عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت تتسـبب يف حـدوث خسـائر جسـيمة يف األرواح  - ٢

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؛ 

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 ذلك السياق، أن يواصل تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، حسب االقتضاء؛ 

تشدد يف ذلك السـياق علـى أمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية لدعـم جـهود الـدول املتضـررة  -٤

للتصدي للكوارث الطبيعية يف مجيع مراحلها، مــن مرحلـة اإلغاثـة والتخفيـف مـن آثـار الكـوارث إىل مرحلـة التنميـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي املـوارد 

الكافية، وتشجع على استخدام اآلليات املتعددة األطراف بشكل فعال؛ 

تشدد أيضا على أن املسـاعدة اإلنسـانية يف حالـة الكـوارث الطبيعيـة ينبغـي تقدميـها وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة  - ٥

ــاعدة علـى أسـاس البعـد اإلنسـاين واالحتياجـات النامجـة عـن كـل كارثـة  يف مرفق القرار ١٨٢/٤٦ ومبراعاا كما جيب، وينبغي حتديد هذه املس

طبيعية على حدة؛ 

تسـلم بـأن النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة يسـهمان يف حتسـني قـدرة الـدول علـى التخفيـف مـن آثـار الكــوارث  - ٦

الطبيعية والتصدي والتأهب هلا؛ 

تؤكد من جديد أن احلد من الكوارث يشكل جزءًا ال يتجـزأ مـن اسـتراتيجيات التنميـة املسـتدامة وينبغـي مراعاتـه يف  - ٧

اخلطط اإلمنائية جلميع البلدان واتمعات الضعيفة، وتؤكد من جديـد أيضـا وجـوب مواصلـة تعزيـز نظـم التـأهب للكـوارث واإلنـذار املبكـر ـا 

يف هـذه االسـتراتيجيات الوقائيـة، علـى الصعيديـن القطـري واإلقليمـي، بوسـائل منـها التنسـيق بـني اهليئـات املعنيـة لألمـم املتحـدة بشـــكل أفضــل 

والتعاون مع حكومات البلدان املتضررة واملنظمات اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة ـدف زيـادة فعاليـة التصـدي للكـوارث الطبيعيـة إىل 

أقصى حد والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وال سيما يف البلدان النامية؛ 
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تؤكد أمهية حتسني التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك مـع األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، مـن أجـل مسـاعدة البلـدان  - ٨

النامية يف جهودها الرامية إىل بناء القدرات، وتوقع الكوارث الطبيعية، والتأهب والتصدي هلا؛  

تشدد على احلاجة إىل الشراكة فيما بـني حكومـات البلـدان املتضـررة، واملنظمـات اإلنسـانية ذات الصلـة والشـركات  - ٩

املتخصصـة لتشـجيع التدريـب علـى التكنولوجيـا واحلصـــول عليــها واســتخدامها لتعزيــز مســتوى التــأهب للكــوارث الطبيعيــة والتصــدي هلــا، 

وحتسـني نقـل التكنولوجيـات احلاليـة والدرايـة التقنيـة املقترنـة ـا، إىل البلـدان الناميـة بوجـه خـاص، بشـروط تسـاهلية وتفضيليـة، حســـبما تتفــق 

األطراف عليه؛ 

تشـجع زيـادة اسـتخدام تكنولوجيـات االستشـعار مـن بعـد الفضائيـة واألرضيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة والتخفيـــف  - ١٠

من آثارها وإدارا، حسب االقتضاء؛ 

تشجع أيضا على القيام، يف هذه العمليات، بتبادل البيانـات اجلغرافيـة، مبـا فيـها صـور االستشـعار مـن بـعد والبيانـات  - ١١

املسـتمدة مـن نظـام املعلومـات اجلغرافيـة والنظـام العـاملي لتحديـد املواقـــع، فيمــا بــني احلكومــات والوكــاالت الفضائيــة، واملنظمــات اإلنســانية 

الدولية ذات الصلة، حسب االقتضـاء. وتالحـظ، يف ذلـك السـياق، العمـل الـذي يضطلـع بـه كـل مـن املركـز الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث 

الكبرية والشبكة العاملية للمعلومات املتعلقة بالكوارث؛ 

تشـدد علـى ضـرورة بـذل جـهود خاصـة يف جمـال التعـاون الـدويل مـن أجـل مواصلـة حتســـني وتوســيع نطــاق عمليــة  - ١٢

ــا،  اسـتخدام القـدرات الوطنيـة واحملليـة، واسـتخدام القـدرات اإلقليميـة ودون اإلقليميــــة للبلـدان الناميـة يف جمـال التـأهب للكـوارث والتصـدي هل

عند االقتضاء، وهو ما قد يتم بالقرب من موقع كارثة، بصورة فعالة وتكلفة أقل؛ 

ترحب بدور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة بصفتـه مركـز تنسـيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة  - ١٣

بكاملها من أجل تعزيز جهود التصدي للكـوارث والتـأهب هلـا وتنسـيقها فيمـا بـني الوكـاالت اإلنسـانية التابعـة لألمـم املتحـدة وسـائر الشـركاء 

العاملني يف اال اإلنساين؛ 

ترحـب أيضـا بقيـام مكتـب تنســيق الشــؤون اإلنســانية بإنشــاء وظــائف ملستشــارين إقليميــني للتصــدي للكــوارث،  - ١٤

ومببـادرة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بإنشـاء وظـائف ملستشـارين إقليميـني للحـد مـن الكـــوارث، وتشــجع مواصلــة تطويــر تلــك املبــادرات 

بشـكل منسـق ومتكـامل مـن أجـل مسـاعدة البلـدان الناميـة يف جمـــال بنــاء القــدرات التقــاء الكــوارث، والتــأهب هلــا والتخفيــف مــن آثارهــا 

والتصدي هلا؛ 

حتيط علما مببــادريت مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية والفريـق االستشـاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ لتحسـني كفايـة  - ١٥

وفعالية املساعدة الدولية للبحث واإلنقاذ يف املناطق احلضرية بعد وقوع الكوارث الطبيعية؛ 

تشـجع مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية علـى مواصلـة جـهوده مـن أجـل تعزيـز تعـاون دويل أكـــرب لتحســني كفايــة  - ١٦

وفعالية املساعدة يف البحث واإلنقاذ يف املناطق احلضرية؛ 

تشجع مواصلة التعاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة مـن أجـل زيـادة قـدرة تلـك املنظمـات علـى  - ١٧

التصدي للكوارث الطبيعية؛ 
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تشـجع الـدول الـيت مل توقـع أو تصـدق علـى اتفاقيـة تامبـريي بشــأن توفــري مــوارد االتصــاالت الســلكية والالســلكية  - ١٨

ألغـراض التخفيـف مـن أثـر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة، الـيت اعتمـدت يف تامبـريي، فنلنـدا، يف ١٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨(٤)، علـى النظـــر يف 

مسألة التوقيع أو التصديق عليها؛ 

ـــاش يف املرحلــة االنتقاليــة لتقــدمي املســاعدة  تدعـو منظومـة األمـم املتحـدة إىل مواصلـة استكشـاف مفـهوم أفرقـة اإلنع - ١٩

للربط بني املساعدة الغوثية والتعاون يف جمال التنمية؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات الشـريكة ذات الصلـة، مبواصلـــة التقــدم بشــأن مجــع دليــل  - ٢٠

ـــورة للتصــدي  لقـدرات التخفيـف مـن أثـر الكـوارث، املوجـودة علـى كـل مـن الصعيـد الوطـين واإلقليمـي والـدويل، ودليـل التكنولوجيـات املتط

للكوارث بوصف ذلك جزءا جديدا من السجل املركزي لقدرات إدارة الكوارث؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يكمـل مشـروع إصـدار تقريـر شـامل عـن احلـد مـن الكـوارث علـى النحـو الـوارد يف  - ٢١

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ 

تطلــب كذلــك إىل األمــني العــام أن يواصــل النظــر يف وضــع آليــات لتحســني اجلــهود الدوليــة يف جمــال التصـــدي  - ٢٢

للكـوارث الطبيعيـة عـن طريـق القيـام، يف مجلـة أمـور، مبعاجلـة أي اختـالالت جغرافيـة أو قطاعيـة حيثمـا وجـــدت يف هــذا اــال، عــالوة علــى 

االسـتفادة مـن الوكـاالت الوطنيـة العاملـة يف جمـال التصـدي حلـاالت الطـوارئ علـى حنـو أكـثر فعاليـة، مـع مراعـاة ميزاـا وختصصاـــا النســبية، 

وكذلك الترتيبات القائمـة، وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني يف إطـار البنـد املعنـون �تعزيـز تنسـيق 

املسـاعدة اإلنسـانية واملسـاعدة الغوثيـة الـيت تقدمـها األمـم املتحـــدة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك املســاعدة االقتصاديــة اخلاصــة�، بغيــة 

املسامهة، يف مجلة أمور، يف التقرير الشـامل عـن تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، الـذي سـيقدم إىل اجلمعيـة يف تلـك الـدورة يف 

إطار البند املعنون �البيئة والتنمية املستدامة�. 

اجللسة العامة ٨٧ 

١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

                                                           
األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٥٨٦، الرقم ٢٧٦٨٨.  (٤)


