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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 وA/65/L.82( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

أصـول الـدفاع العـسكري واملـديناسـتخدامفعالية وتنسيق تعزيز - ٦٥/٣٠٧
 الطبيعية ملواجهة الكوارث

 
 ،ن اجلمعية العامةإ 
واملبـادئ ١٩٩١ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٤٦/١٨٢ قرارهاإذ تعيد تأكيد 

قــرارات اجلمعيـــة العامــة والــس االقتــصادي واالجتمـــاعي التوجيهيــة الــواردة يف مرفقــه، و
 األخرى ذات الصلة باملوضوع، واستنتاجات الس املتفق عليها،

 الدفاع املدين والعـسكري ملواجهـةبأصولدف حتسني القدرة على التنبؤ تذكروإذ 
، اسـتنادا إىل املبـادئ اإلنـسانية، مـع التـشديد حنـو فعـال واسـتخدامها علـىالكـوارث الطبيعيـة

علـى الطـابع املـدين أساسـا للمـساعدة اإلنــسانية، وإذ تعيـد تأكيـد الـدور القيـادي للمنظمــات
 ،املدنية يف تقدمي املساعدة اإلنسانية

مهــم أن بنـاء القـدرات الوطنيـة واحملليـة يف جمـايل التأهـب والتـصدي أمـربـ تـسلموإذ 
 د التصدي وإمكانية التنبؤ ا،تعزيز فعالية جهوللغاية ل

شـراكاتإقامـةوارث عـن طريـقأمهية تعزيـز التأهـب ملواجهـة الكـب أيضا تسلموإذ 
 ودولية، إقليمية

  بالرسالة اليت وجهها الشيخ محـد بـن جاسـم بـن جـربيف هذا الصدد وإذ حتيط علما 
ورقـةب إىل رئـيس اجلمعيـة العامـة وثاين، رئيس جملس الـوزراء ووزيـر خارجيـة دولـة قطـر، آل
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إطـار تعــاون عــاملي لتحـسني فعاليــة أصــول:HOPEFORمبــادرة”املفـاهيم املرفقــة ـا بعنــوان
 ،)١(“الدفاع العسكري واملدين يف عمليات اإلغاثة

ــاوإذ حتـــيط علمـــا  ــداءات الـــيت وجههـ ــديالـــسيد بالنـ ، رئـــيس رينـــاسليونيـــل فرنانـ
يف الـيت عقـدت عبد اهللا غول، رئيس تركيا يف املناقشة العامـةدالسيواجلمهورية الدومينيكية،

 بـشأن ضـرورة٢٠١٠سـبتمرب/ أيلـول٢٣للجمعيـة العامـة يفإطار الـدورة اخلامـسة والـستني
 ،)٢(لكوارث مبزيد من الفعاليةمواجهة امعاجلة مسألة

ــد - ١  تقــدمي  أمهيــة مبــادئ احليــاد واإلنــسانية والنـــزاهة واالســتقالل يفتعيــد تأكي
 املساعدة اإلنسانية؛

ضـرورة وتعيـد تأكيـد على الطابع املدين أساسا للمـساعدة اإلنـسانية،تشدد - ٢ 
حاالت الكوارث الطبيعيـة الـيت تـستخدم فيهـا يفاستخدام القدرة واألصول العسكريةأن يتم

فقـا للقـانوناملساعدة اإلنـسانية مبوافقـة الدولـة املتـضررة وو تقدميلدعمهذه القدرة واألصول
  اإلنسانية؛للمبادئ و،لدويلالدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين ا

سـتخدام أصـول الـدفاعال إىل املبادئ التوجيهية املنقحةيف هذا الصدد تشري - ٣ 
  وقيام األمـمها، وتؤكد أمهية تطبيق الكوارث يف حاالتيف عمليات اإلغاثةالعسكري واملدين

بــادئمزيــد مـن امل، بوضـع املعنيـةاملتحـدة، بالتـشاور مــع الـدول وغريهـا مــن اجلهـات الفاعلــة
 ريني يف سياق األنشطة اإلنسانية؛بالعالقات بني املدنيني والعسك فيما يتعلقتوجيهيةال
 مببـادرة دولـة قطـر واجلمهوريـة الدومينيكيـة وتركيـاحتيط علمـا مـع التقـدير - ٤ 

 تعزيــز اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ، يف ســبلة، بتنــسيق وثيــق مــع منــسقالداعيــة إىل الــتفكري
 لكوارث الطبيعية؛ا ملواجهةأصول الدفاع العسكري واملديناستخدامفعالية وتنسيق

ــها HOPEFORمببــادرةأيــضا حتــيط علمــا مــع التقــدير - ٥  دولــة قطــرالــيت أعلنت
دة اإلنـسانية وكفالـة اسـتخدام أصـولالتنسيق املدين والعـسكري يف جمـال املـساع تعزيز دف

الدفاع العسكري واملدين لدعم عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية بطريقـة مالئمـة
أخـري علـى النحـو وكحـل  هـذا القـرار مـن٢الفقرةالواردة يفمنسقة، وفقا للمبادئوفعالةو

 احملدد يف املبادئ التوجيهية ألوسلو؛

_______________

 .، املرفقA/65/772انظر )١(
 ١١تان، اجللـسالوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة اخلامـسة والـستون، اجللـسات العامـة:انظر )٢(
 .، والتصويب12) و(A/65/PV.11 ١٢و
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 بقـرار دولـة قطـر واجلمهوريـة الدومينيكيـة وتركيـاتمـامحتيط علمـا مـع االه - ٦ 
، ملناقـشة مفهـوم مبـادرة٢٠١١املشاركة يف الدعوة إىل عقد مـؤمتر دويل، يف الدوحـة يف عـام

HOPEFORــة ــارات املطروحــة يف الورق ــشأن والنظــر يف اخلي ــذا ال ــة)١(يف ه  واخلطــوات الالزم
 االقتضاء، بالتعاون الوثيق مع الدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـةلتنفيذها، حسب

 . اإلغاثة يف حاالت الطوارئةومنسق
 ١٠٧اجللسة العامة

 ٢٠١١ يوليه/ متوز١
 


