
A/RES/56/195 األمــم املتحـدة 

Distr.: General
21 January 2002 اجلمعية العامة 

الدورة السادسة واخلمسون 

البند ٩٨ (ب) من جدول األعمال

01 49259

 

قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/561/Add.2) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث   - ١٩٥/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـــــري إلـــــى قـــــراراا ٢٣٦/٤٤ الــمـــــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديــسمـبــــر ١٩٨٩، و٢٢/٤٩ ألـــف املـــؤرخ ٢ كانــــــون 

األول/ديســـمرب ١٩٩٤، و ٢٢/٤٩ بـــاء املـــؤرخ ٢٠ كانــــون األول/ديســــمرب ١٩٩٤، و ١٨٥/٥٣ املــــؤرخ ١٥ كانـــــون األول/ديســــمرب 

ـــــادي واالجتمـــاعي ٦٣/١٩٩٩ املـــــؤرخ ٣٠  ١٩٩٨، و٢١٩/٥٤ املـــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ وإىل قــــــرار الــس االقتصــ

متوز/يوليه ١٩٩٩ وإذ حتيط علما بقرار الس ٣٥/٢٠٠١ املؤرخ ٢٦ متوز/ يوليه ٢٠٠١، 

وإذ تشري أيضا إىل املنهاج التطلعي للحد مـن الكـوارث بشـكل منسـق علـى الصعيـد الـدويل، بالصيغـة الـيت وضعـها املؤمتـر العـاملي 

للحد من الكوارث الطبيعية وكما أعـرب عنـه يف اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمانـا: مبـادئ توجيهيـة التقـاء الكـوارث الطبيعيـة 

والتأهب هلا وختفيف حدا وخطة عملها(١)، وكذلك والية جنيف املتعلقــة بـاحلد مـن الكـوارث ووثيقـة االسـتراتيجية املعنونـة �مـن أجـل عـامل 

أكثر أمنا يف القرن احلادي والعشرين: احلد من املخاطر والكوارث�(٢)، 

وإذ تؤكد على الطابع املتعدد القطاعات واالختصاصات الشامل لعدة قضايـا الـذي تتسـم بـه عمليـة احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، 

وإذ تشدد على أن استمرار التفـاعل والتعـاون والشـراكة فيمـا بـني املؤسسـات املعنيـة يعـد أمـرا ال بـد منـه لتحقيـق األهـداف واألولويـات املتفـق 

عليها، 

وقـد نظـرت يف الترتيبـات املؤسسـية الراهنــة الـيت اتــخذت، كمـا وضعـت يف قـرارهــا٢١٩/٥٤، مـع فرقـــة العمــل املشــتركة بــني 

الوكـاالت واملعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث واألمانـة املشـتركة بـــني الوكــاالت املعنيــة باالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، وإذ تضــع يف 

احلسبان التقييم الالحق للفترة األوىل من العمليات(٣)،  

 __________

A/CONF.172/9، القرار ١، املرفق األول.  (١)

اعتمدتا كلتامها يف احملفل الربناجمي املعين بالعقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية الذي عقد يف جنيف يف الفترة من ٥ إىل ٩ متوز/يوليه ١٩٩٩.  (٢)

(٣) A/56/68-E/2001/63، الفقرات ٥٤-٥٩. 
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وإذ تسلّم بأن احلد من الكوارث يشكل عنصرا هاما يسـهم يف حتقيـق التنميـة املسـتدامة وأنـه ينبغـي وضعـه يف احلسـبان يف العمليـة 

التحضرييــة ملؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة املزمــع عقــده يف جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، يف الفــترة مــن ٢٦ آب/أغســطس إىل ٤ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢،  

ـــاكل األساســية االجتماعيــة واالقتصاديــة جلميــع البلــدان، وإن كــانت  وإذ تعيـد تـأكيد أن الكـوارث الطبيعيـة تلحـق الضـرر باهلي

العواقب الطويلة األجل املترتبة على الكوارث الطبيعية وخيمة بوجه خاص على البلدان النامية وتعرقل تنميتها املستدامة، 

ــن الكـوارث الطبيعيـة يف برنـامج العمـل لصـاحل أقـل البلـدان منـوا للعقـد ٢٠٠١- وإذ ترحب مبا أعرب عنه من تشديد على احلد م

ـــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين بــأقل البلــدان منــوا، املعقــود يف بروكســل يف الفــترة مــن ١٤ إىل ٢٠ أيــار/مــايو  ٢٠١٠، الـذي اعتمـده مؤمت

  ،(٤)٢٠٠١

وإذ تسلّم بأنه ينبغي اعتبار احلد من الكوارث إحدى املهام الكربى لألمم املتحدة وينبغي مواصلة العناية ا، 

وإذ تؤكد ضرورة أن يبدي اتمع الدويل ما يلزم من تصميم سياسي ثـابت السـتخدام املعـارف العلميـة والتقنيـة للحـد مـن قابليـة 

التأثر بالكوارث الطبيعية واألخطار البيئية، واضعا يف اعتباره االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية،  

حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث(٥)؛  - ١

تعرب عن قلقها الشديد إزاء ازدياد عــدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت أسـفرت عـن خسـائر جسـيمة يف األرواح  - ٢

وعواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية سلبية طويلة األجل متس اتمعات الشديدة التأثر يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف البلدان النامية؛ 

تعيد تأكيد وجوب أن تضطلع فرقة العمــل املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاحلد مـن الكـوارث مبهامـها علـى النحـو  - ٣

ـــة بــالعمل كمحفــل رئيســي داخــل منظومــة األمــم املتحــدة لوضــع االســتراتيجيات  املبـني يف تقريـر األمـني العـام، وبوجـه خـاص املـهام املتعلق

والسياسـات املتعلقـة بـاحلد مـن الكـوارث وكفالـة التكـامل بـني مـا تقـوم بـه الوكـاالت العاملـة يف جمـال احلـــد مـن الكـــوارث والتخفيـف منــها 

والتـأهب هلـا، وتقـرر أن تسـتعرض أنشـطة فرقـة العمـل يف عـام ٢٠٠٣، وتقـرر أيضـا وجـوب أن تقيـم األمانـة املشـتركة بـني الوكـــاالت املعنيــة 

باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث صالت تعاونية مع املنظمات اإلقليمية املناسبة املعنية باحلد من الكوارث؛ 

تقـرر وجــوب تعديــل تكويــن فرقــة العمــل بشــكل يســمح بزيــادة اشــتراك املنظمــات احلكوميــة الدوليــة اإلقليميــة  - ٤

ووكاالت األمم املتحدة الرئيسية واستمرار عضويتها فيها؛ 

تسلّم بأن إطـار العمـل لتنفيـذ االسـتراتيجية(٦) كمـا أيدتـه فرقـة العمـل يشـكل الدليـل األساسـي لتنفيـذ االسـتراتيجية،  - ٥

ـــة  وأنـه سـيجري اسـتعراضه دوريـا تبعـا لتطـور االحتياجـات يف ميـدان احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، ويف هـذا الصـدد، حتـث مجيـع اهليئـات املعني

داخل منظومة األمم املتحدة على التعاون بشكل كامل يف سياق إطار العمل؛ 

 __________

 .A/CONF.191/11 (٤)

A/56/68-E/2001/63 وCorr.1.و ٢ و٣.  (٥)

 .www.unisdr.org  املرجع نفسه، الفقرة ١٤؛ انظر أيضا املوقع (٦)
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تشـدد علـى ضـرورة تدعيـم األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باالسـتراتيجية وتعزيزهـا، كـي تضطلـع علـى حنــو  - ٦

فعـال باملـهام املوكلـة إليـها، وخصوصـاً القيـام بـدور جهـة الوصـل داخـل منظومـة األمـم املتحـدة لتنســـيق أنشــطة احلــد مــن الكــوارث وكفالــة 

التضافر بني أنشطة احلد من الكوارث اليت تقـوم ـا منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة واألنشـطة املضطلـع ـا يف امليـادين االجتماعيـة 

واالقتصادية واإلنسانية؛ 

يــب باحلكومــات مواصلــة التعــاون وتنســيق جــهودها مــع منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخـــرى  - ٧

واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـركاء اآلخريـن، حسـبما يكـــون مناســبا، مــن أجــل ضمــان التضــافر الفعــال يف التصــدي 

للكوارث الطبيعية، وحتث األمانة املشتركة بني الوكاالت املعنية باالستراتيجية على تطوير هذا التضافر، حسب االقتضاء؛ 

تدعـو بالتـايل مجيـع احلكومـات واملنظمـــات الدوليــة املعنيــة إىل أن تنظــر علــى النحــو املناســب يف مســألة احلــد مــن  - ٨

الكوارث الطبيعية فيما تقوم به من حتضريات ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ 

ــــني الوكـــاالت املعنيـــة  تؤكــد أمهيــة توفــر مــوارد ماليــة وإداريــة كافيــة لتشــغيل فــرقة العمــل واألمانــة املشــتركة ب - ٩

باالستراتيجية على حنو فعال حتت السلطة املباشرة لوكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية؛ 

يـب باحلكومـات القيـام بـإعداد منـاهج عمـل أو إنشـاء جـهات وصـــل وطنيــة تعــىن بــاحلد مــن الكــوارث، وحتــث  - ١٠

منظومة األمم املتحدة على تقدمي دعـم مالئـم إىل هـذه اآلليـات، وتدعـو األمـني العـام إىل توسـيع دائـرة أنشـطة األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت 

املعنية باالستراتيجية اليت تضطلع ا على الصعيد اإلقليمي قصد تأمني هذا الدعم؛ 

ــة األمـم املتحـدة ذات الصلـة إىل تعزيـز املشـاركة الوطنيـة يف تنفيـذ االسـتراتيجية،  تدعو احلكومات ومؤسسات منظوم - ١١

ــة  وخباصـة مشـاركة البلـدان املعرضـة للكـوارث، مبـا يف ذلـك مـن خـالل منـاهج عمـل وطنيـة متعـددة القطاعـات وشـاملة لعـدة اختصاصـات بغي

حتقيق غايات وأهـداف التنميـة املسـتدامة مـع االسـتفادة التامـة مـن املعـارف العلميـة والتقنيـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق بنـاء القـدرات علـى مجيـع 

الصعـد وتطويـر وتعزيـز النـهج العامليـة واإلقليميـة الـيت تضـع يف احلســـبان الظــروف واالحتياجــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة واحملليــة، 

فضال عن احلاجة إىل تعزيز تنسيق أنشطة الوكاالت الوطنية املعنية باالستجابة حلاالت الطوارئ؛ 

يــب باحلكومــات مواصلــة التعــاون وتنســيق جــهودها يف ميــدان الكــوارث الطبيعيــة داخــل إطــار العمــل لتنفيــــذ  - ١٢

االسـتراتيجية، وفقـا ملـهارات وقـدرات كـل منـها، ابتـداء مـن مرحلـة الوقايـة حـىت اإلنـذار املبكـر واالسـتجابة للكـوارث والتخفيـف مـــن حدــا 

واإلنعاش والتعمري، مبا يف ذلك عن طريق بناء القدرات على مجيـع الصعـد، واسـتحداث وتعزيـز النـهج العامليـة واإلقليميـة الـيت تضـع يف احلسـبان 

الظـروف واالحتياجـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة، فضـال عـن احلاجـة إىل تعزيـز تنسـيق مـا تقـوم بـه الوكـاالت الوطنيـة املعنيـــة 

باالستجابة حلاالت الطوارئ من أنشطة يف حالة الكوارث الطبيعية؛ 

تعـترف باحلاجـة املاسـة إىل املضـي يف تطويـر املعـارف العلميـة والتقنيـة القائمـة واالنتفـاع ـا للحــد مــن مــدى التــأثر  - ١٣

بالكوارث الطبيعية، وتشدد على ضرورة وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيا الالزمة للتصدي بفعالية للكوارث الطبيعية؛ 
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يب باحلكومات ووكاالت األمـم املتحـدة أن تتعـاون علـى حنـو أوثـق يف جمـال تبـادل املعلومـات املتعلقـة باالسـتجابة  - ١٤

للكوارث والتخفيف منها، لالستفادة على حنو كــامل مـن اخلدمـات اإلعالميـة الـيت تقدمـها األمـم املتحـدة بشـأن حـاالت الطـوارئ كاخلدمـات 

R فضال عن اإلنترنت، وأن تنظر يف طرائق أخرى لتبادل املعلومات؛  eliefweb اليت يقدمها موقع اإلغاثة اإللكتروين

تدعـو األمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باالسـتراتيجية ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامــة  - ١٥

إىل تيسري إجياد روابط أفضل مع مجيع اجلهات املعنية مبا فيها القطاع اخلاص واملؤسسات املالية، عند وضع استراتيجيات إدارة الكوارث؛ 

ـــى توفــري املــوارد املاليــة الالزمــة للصنــدوق االســتئماين لالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن  تشـجع اتمـع الـدويل عل - ١٦

الكوارث وعلى تقدمي ما يكفي من املوارد العلمية والتقنية والبشرية وغريهــا مـن املـوارد لضمـان الدعـم الكـايف لألمانـة املشـتركة بـني الوكـاالت 

املعنية باالستراتيجية ولفرقة العمل وأفرقتها العاملة؛ 

تطلب إىل مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الصلـة أن تدعـم االسـتراتيجية يف حتقيـق أهدافـها، مبـا يف ذلـك عـن  - ١٧

طريق إعارة موظفني تقنيني إىل األمانة املشتركة بني الوكاالت املعنية باالستراتيجية؛ 

تؤيـد اقـتراح األمـني العـام اسـتعراض تنفيـذ اسـتراتيجية يوكوهامـا مـن أجـل عـامل أكـثر أمانـا: مبـادئ توجيهيـة التقــاء  - ١٨

الكوارث الطبيعية والتأهب هلا وختفيف حدا وخطة عملها(٣) ضمن إطار العمل لتنفيذ االستراتيجية؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام زيـادة االستخـدام األمثـل للمعلومـات الضروريـة لـإلدارة الفعالـة للتعـــاون الــدويل يف ميــادين  - ١٩

ــتجابة للكـوارث والتخفيـف مـن حدـا واإلنعـاش والتعمـري ونشـرها عـن طريـق مجيـع القنـوات املتاحـة، مبـا  اتقاء الكوارث واإلنذار املبكر واالس

فيها الكتيبات ونظم املعلومات؛ 

تعيـد تـأكيد احلاجـة إىل مواصلـة التعـاون الـدويل للتخفيـف مـن تأثـري ظـاهرة إلنينيـــو، وذلــك يف إطــار العمــل لتنفيــذ  - ٢٠

االســتراتيجية، علــى النحــــو املطلـــوب مبوجـــب قـــراري الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي ٤٦/١٩٩٩ املـــؤرخ ٢٨ متـــوز/يوليـــه ١٩٩٩ و 

٣٣/٢٠٠٠ املـؤرخ ٢٨ متـــوز/ يوليــه ٢٠٠٠ وكذلــك علــى النحــو الــذي طلبتــه اجلمعيــة العامــة يف قراراــا ٢٠٠/٥٢ املــؤرخ ١٨ كــانون 

ــــؤرخ ٢٢ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ و  األول/ديســمرب ١٩٩٧ و ١٨٥/٥٣ املــؤرخ ١٥ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٨ و ٢٢٠/٥٤ امل

١٩٧/٥٥ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠؛ 

تسلم بأمهية اإلنذار املبكر بوصفه عنصرا ال بد منه يف ثقافة اتقـاء الكـوارث، وتشـجع زيـادة بـذل اجلـهود علـى مجيـع  - ٢١

ـــل التــأهب للكــوارث،  الصعـد بغيـة اإلسـهام يف رصـد املخـاطر الطبيعيـة والتنبـؤ بآثارهـا، وتطويـر التكنولوجيـا ونقلـها، وبنـاء القـدرات مـن أج

وكشف املخاطر الطبيعية، وإصدار اإلنـذار املبكـر وإبالغـه، فضـالً عـن التعليـم والتدريـب املـهين واإلعـالم العـام وأنشـطة التوعيـة، وتشـدد علـى 

احلاجة إىل اختاذ إجراءات مناسبة استجابة لإلنذار املبكر؛ 

تؤكد مرة أخرى احلاجة إىل تعزيز اإلطار الدويل لتحسني نظم اإلنذار املبكّـر والتـأهب للكـوارث، عـن طريـق إنشـاء  - ٢٢

ـــا ذات الصلــة بــاإلنذار املبكّــر إىل البلــدان الناميــة، ممــا يكفــل  آليـة دوليـة فعالـة معنيـة بـاإلنذار املبكـر، بوسـائل تشـمل القيـام بنقـل التكنولوجي

حصـول املعرضـني للكـوارث علـى املعلومـات املالئمـة يف حينـها، وكذلـك عـن طريـق توسـيع نطـاق النظـم القائمـــة وحتســينها، وخاصــة النظــم 

املوضوعة حتت رعاية األمم املتحدة، باعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية؛ 
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ـــن شــهر تشــرين  تقـرر اإلبقـاء علـى مواصلـة إحيـاء اليـوم الـدويل للحـد مـن الكـوارث الطبيعيـة يف يـوم األربعـاء الثـاين م - ٢٣

األول/أكتوبر من كل عام باعتبار ذلك أداة لترويج ثقافة عامليـة فيمـا خيـص احلـد مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك اتقـاء الكـوارث وختفيـف 

حدا والتأهب هلا؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الســـابعة واخلمســني، يف إطــار البنــد املعنــون �البيئــة  - ٢٤

والتنمية املستدامة�، تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار يتضمـن معايـري وطرائـق اختيـار أعضـاء فرقـة العمـل غـري الدائمـني وعـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ 

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. 

 

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


