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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/67/L.50( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

التعاون الـدويل يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف ميـدان الكـوارث                 - ٦٧/٢٣١
  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 الــذي ١٩٩١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢ قرارهــا أكيــدإذ تعيــد ت  

يتضمن مرفقه املبادئ التوجيهية لتعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها منظومـة األمـم                   
املتحــدة يف حــاالت الطــوارئ ومجيــع قراراهتــا املتعلقــة بالتعــاون الــدويل بــشأن تقــدمي املــساعدة  

تــشري إىل   الطبيعيــة، مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة التنميــة، وإذاإلنــسانية يف ميــدان الكــوارث
القــرارات املتخــذة يف األجــزاء املتعلقــة بالــشؤون اإلنــسانية مــن الــدورات املوضــوعية للمجلــس 

  االقتصادي واالجتماعي،
 أمهية االلتزام مببادئ احلياد واإلنـسانية والنــزاهة واالسـتقالل يف            وإذ تعيد أيضا تأكيد     

  املساعدة اإلنسانية،تقدمي 
ــ   ـــ إعدـك تأكيــــد كذلــــوإذ تعيـ ـــ وإط)١(وـــــالن هيوغــ رة ـــــو للفتـــــــل هيوغـــــار عمــ
ــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث   : ٢٠١٥-٢٠٠٥  والبيــان املــشترك )٢(بن

 أجــلاحلــد مــن األخطــار مــن  : الــصادر عــن الــدورة االســتثنائية املعنيــة بكارثــة احملــيط اهلنــدي  
، بالـصيغة الـيت اعتمـدها املـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث الـذي                     )٣(تقبل أكثر أمنـا   مس

_______________ 

)١( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 

 .٢املرجع نفسه، القرار  )٢(

)٣( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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، وإذ ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٢ إىل ١٨ يف الفتــرة مــن ،عقــد يف كــويب، هيوغــو، اليابــان
  ،٢٠١٥ سينتهي يف عام  هيوغوتضع يف اعتبارها أن تنفيذ إطار عمل

إذ  و ،استعراض منتصف املـدة إلطـار عمـل هيوغـو         ئج  نتا ب وإذ حتيط علما مع التقدير      
 يف جنيـف يف     للمنتـدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث           الرابعة املقبلة   الدورة  عقد  ترحب ب 

احلـد مـن    ب املتعلـق  ٢٠١٣عام   ل تقرير التقييم العاملي  بو ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣ إىل   ١٩الفترة من   
   الكوارث،خماطر

 الثالــث املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث ســيعقد يف   بــأن املــؤمتر العــامليوإذ تــسلم  
ســتعراض تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو واعتمــاد إطــار للحــد مــن ال ٢٠١٥اليابــان يف أوائــل عــام 

  ،٢٠١٥أخطار الكوارث ملا بعد عام 
   مدين أساسا،هلا طابعنسانية إل على أن املساعدة اوإذ تشدد  
ة يف املقــام األول عــن الــشروع يف  علــى أن الدولــة املتــضررة مــسؤولوإذ تــشدد أيــضا  

ــسري عمــل          ــا وعــن تي ــصاهلا داخــل إقليمه ــسيقها وإي ــا وتن ــسانية وتنظيمه ــساعدة اإلن ــدمي امل تق
التخفيــــف مــــن آثــــار   ســــياقاإلنــــسانية يف العاملــــة يف جمــــال تقــــدمي املــــساعدة  املنظمــــات 
  الطبيعية، الكوارث
م األول عن احلـد مـن    على أن كل دولة من الدول مسؤولة يف املقاوإذ تشدد كذلك   

 تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو ومتابعتـه والتـصدي للكـوارث وبـذل             بطرق منـها  أخطار الكوارث،   
، أدىن حـد ممكـن    جهود يف جمال اإلنعاش املبكر هبدف التقليل مـن آثـار الكـوارث الطبيعيـة إىل                 

راهتا مــع التــسليم بأمهيــة التعــاون الــدويل يف دعــم جهــود البلــدان املتــضررة الــيت قــد تكــون قــد   
  حمدودة يف هذا اجملال،

الـيت   إزاء تزايد التحديات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء و            وإذ تعرب عن بالغ قلقها      
اإلنــسانية يف ســياق التــصدي لعواقــب  للحــاالت قــدرة األمــم املتحــدة علــى االســتجابة   تعيــق 

املنــاخ واآلثــار الكــوارث الطبيعيــة، بــالنظر إىل آثــار التحــديات العامليــة، مبــا يف ذلــك أثــر تغــري   
لتقلـب املفـرط يف     لألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة واألثـر الـسليب             ل اليت ال تزال قائمة    السلبية

تزيــد مــن والعوامــل الرئيــسية األخــرى الــيت  والتغذيــة األمــن الغــذائي  يفأســعار املــواد الغذائيــة 
  الطبيعية، ارثالكوآثار تفاقم ضعف السكان وتعرضهم لألخطار الطبيعية وتؤدي إىل 

 ألن اجملتمعـات الريفيـة واحلـضرية الفقـرية يف العـامل             وإذ تعرب أيـضا عـن بـالغ قلقهـا           
  النامي هي األشد تضررا من آثار األخطار املتزايدة للكوارث،

 بآثار التوسع احلضري الـسريع يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة وبـأن التأهـب                 وإذ تسلم   
ضرية يتطلبـان اسـتراتيجيات مالئمـة للحـد مـن أخطـار             للكوارث والتصدي هلـا يف املنـاطق احلـ        
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 واستراتيجيات اإلنعاش املبكر اليت تنفـذ مـن         ة احلضري  املناطق الكوارث يف جماالت منها ختطيط    
 استراتيجيات للتخفيف من وطأة الكـوارث والتأهيـل         ويتطلبان لعمليات اإلغاثة    املرحلة األوىل 

  والتنمية املستدامة،
تمعــات احملليــة هــي أول املــستجيبني يف معظــم حــاالت الكــوارث،   أن اجملوإذ تالحــظ  

للقــدرات الداخليــة للبلــدان مــن دور أساســي يف احلــد مــن أخطــار الكــوارث،     تؤكــد مــا وإذ
ويــشمل ذلــك التأهــب للكــوارث والتــصدي هلــا واإلنعــاش، وإذ تــسلم بــضرورة دعــم جهــود   

بــد منــها لتحــسني تقــدمي   ليــة الــيت الالــدول األعــضاء الراميــة إىل تنميــة القــدرات الوطنيــة واحمل 
  ،هااملساعدة اإلنسانية بوجه عام وتعزيز

 بارتفاع عدد املتضررين من الكـوارث الطبيعيـة، مبـن فـيهم يف هـذا الـصدد                  وإذ تسلم   
املشردون داخليا، وبضرورة تلبية االحتياجات اإلنسانية واإلمنائية النامجة عـن التـشرد الـداخلي              

نتيجة للكـوارث الطبيعيـة، وإذ تـشجع مجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى                  يف مجيع أحناء العامل     
عنـد معاجلتـها     ،)٤(داخليالـ  بالتـشرد مكانية االستفادة من املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة          إالنظر يف   

  حلاالت التشرد الداخلي،
مـن   أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول املتـضررة      وإذ تعيد تأكيد    

سـيما يف مراحـل التأهـب والتـصدي      أجل التصدي للكـوارث الطبيعيـة يف مجيـع مراحلـها، وال          
  واإلنعاش املبكر، وأمهية تعزيز قدرة البلدان املتضررة على التصدي للكوارث،

 بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية        وإذ تسلم   
بة يف حــاالت الطــوارئ يف مهمتــه، وإذ تــشجع الــدول األعــضاء  يف إدارة الكــوارث واالســتجا

على تقدمي كل الدعم الالزم للربنامج، مبا يف ذلك الدعم املايل، علـى أسـاس طـوعي، لتمكينـه                   
، وإذ تكــرر تأكيــد أمهيــة تعزيــز التنــسيق  ٢٠١٣-٢٠١٢مــن االضــطالع خبطــة عملــه للفتــرة  

ة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ مـن        والتعاون الدوليني على الصعيد العاملي يف إدار      
خالل إتاحة مزيد من اخلدمات الفـضائية جلميـع البلـدان وتعظـيم االسـتفادة منـها وتيـسري بنـاء                

  القدرات وتعزيز املؤسسات من أجل إدارة الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،
مات املناخيـة مـن أجـل     بالتقـدم احملـرز يف إنـشاء اإلطـار العـاملي للخـد           وإذ حتيط علمـا     

 املخـاطر   هـا بغـرض إدارة    استحداث معلومات وتنبؤات ذات أساس علمي بشأن املنـاخ وتوفري         
  املتعلقة باملناخ والتكيف مع تقلب املناخ وتغريه، وإذ تتطلع إىل وضعه موضع التنفيذ،

الـيت   بالدور املهم الذي تؤديه الدول األعضاء، مبا يف ذلك البلدان النامية،             وإذ ترحب   
  منحت مساعدة سخية ضرورية ومتواصلة للبلدان والشعوب املتضررة من الكوارث الطبيعية،

_______________ 

)٤( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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 بالدور املهم الذي تؤديه مجعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة،                 وإذ تنوه   
باعتبارها جزءا من حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية، يف التأهب للكـوارث واحلـد    

  ها والتصدي هلا وما يبذل من جهود لإلنعاش والتنمية،من أخطار
عنــصر احلــد مــن أخطــار   ومراعــاة علــى ضــرورة معاجلــة أوجــه الــضعف   وإذ تــشدد  

الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــب هلــا، يف مجيــع مراحــل إدارة الكــوارث الطبيعيــة واإلنعــاش يف   
 مجيـع   بـني ى حنـو وثيـق      علـ  التعـاون    طريـق ن  عـ أعقاب الكوارث الطبيعيـة والتخطـيط اإلمنـائي،         

  اجلهات الفاعلة والقطاعات املعنية،
الكـوارث والتكيـف     حتمـل يـسهم يف     الـصمود  أن تعزيز القـدرة علـى        تعيد تأكيد وإذ    

  معها والتعايف من آثارها بسرعة،
 بأن اجلهود املبذولة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة واألهـداف           وإذ تسلم   

ليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا بـالكوارث                  اإلمنائية املتفق ع  
الطبيعيــة، وإذ تالحــظ املــسامهة اإلجيابيــة الــيت ميكــن أن تقــدمها تلــك اجلهــود يف تعزيــز قــدرة     

  السكان على مواجهة تلك الكوارث،
والتنميـة،   حلـاالت الطـوارئ واإلنعـاش        التصدي بالصلة الواضحة بني     وإذ تسلم أيضا    

ــاش يف          ــة لإلنع ــوارئ بطــرق داعم ــساعدة يف حــاالت الط ــدمي امل ــد وجــوب تق ــد تأكي وإذ تعي
األمدين القصري واملتوسط وللتنميـة يف األمـد الطويـل، وضـرورة النظـر إىل التـدابري املتوخـاة يف                    
حاالت الطوارئ كخطوة على طريق التنمية املستدامة، مـن أجـل كفالـة االنتقـال الـسلس مـن         

  اإلنعاش والتنمية،مرحليت  إىل  اإلغاثةمرحلة
واجلهـــات املعنيـــة ، يف هـــذا الـــسياق، علـــى أمهيـــة دور منظمـــات التنميـــة وإذ تـــشدد  
  يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،األخرى 
  ؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
ممـا   اآلثـار املترتبـة علـى الكـوارث الطبيعيـة           تفـاقم  إزاء   تعرب عن بـالغ قلقهـا       - ٢  
 يف اجملتمعـات    وخباصـة  خسائر جسيمة يف األرواح واملمتلكات يف مجيع أحناء العـامل،            يسفر عن 

الـــضعيفة الـــيت تنقـــصها القـــدرات الكافيـــة للتخفيـــف بـــصورة فعالـــة مـــن اآلثـــار االجتماعيـــة  
  الكوارث الطبيعية؛ تبة علىاملترواالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجل 

ــب  - ٣   ــدول هتي ــم املتحــدة    بال ــة األم ــاتاألعــضاء ومنظوم ــة  واجله ــة املعني  الفاعل
عـالن  إلبالكامـل   أن تعجـل بالتنفيـذ       والتنمية ةاإلنساني جمايل تقدمي املساعدة  العاملة يف   األخرى  

_______________ 

)٥( A/67/363.  
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ــرة    )١(هيوغــو ــاء قــدرة األمــم واجملتمعــات علــى   : ٢٠١٥-٢٠٠٥وإطــار عمــل هيوغــو للفت بن
وخــصوصا االلتزامــات املتــصلة بتقــدمي املــساعدة إىل البلــدان الناميــة       ، )٢(مواجهــة الكــوارث 

املعرضة للكوارث الطبيعية وإىل الدول املنكوبة اليت متر مبرحلة انتقـال صـوب االنتعـاش املـادي                 
التعـايف  املستدام لكي تضطلع بأنـشطة احلـد مـن األخطـار يف مرحلـة               واالجتماعي واالقتصادي   

  اإلنعاش؛ يف أعقاب الكوارث وبعمليات
الترويج ألنشطة التأهب للكـوارث وتعزيزهـا علـى مجيـع           على ضرورة    تشدد  - ٤  

الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم  املــستويات، وخباصــة يف املنــاطق املعرضــة للخطــر، وتــشجع   
 والتنميـة  ة اإلنـساني  جمـايل تقـدمي املـساعدة     العاملـة يف    األخـرى   الفاعلـة املعنيـة      واجلهـات املتحدة  

علــى زيــادة التمويــل والتعــاون فيمــا يتعلــق بأنــشطة احلــد مــن أخطــار الكــوارث، مبــا يف ذلــك   
  التأهب للكوارث؛

يلــزم مــن تــدابري تــشريعية   جبميــع الــدول أن تتخــذ، عنــد االقتــضاء، مــاهتيــب  - ٥  
ري املالئمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة وأن تواصــل تنفيــذ تلــك   وغريهــا مــن التــداب

التدابري تنفيذا فعاال وأن تدرج استراتيجيات احلد من أخطار الكـوارث يف التخطـيط اإلمنـائي،                
وتطلب، يف هذا الصدد، إىل اجملتمع الدويل أن يواصل تقدمي املـساعدة إىل البلـدان الناميـة وإىل                  

   اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حسب االقتضاء؛البلدان اليت متر
 بأن تغري املناخ يـسهم، يف مجلـة عوامـل أخـرى، يف تـدهور البيئـة وزيـادة                    تقر  - ٦  

، ممــا يــؤدي إىل تفــاقم أخطــار الكــوارث،  هــاوتواتر الــشديدةواجلويــة حــدة الظــواهر املناخيــة  
ن اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة       وتشجع، يف هذا الصدد، الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودو        

على القيام، كل وفقا لواليتـها احملـددة، بـدعم التكيـف مـع اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ وتعزيـز                   
احلد من أخطار الكوارث واإلنذار املبكر هبدف تقليل اآلثار اإلنسانية للكوارث الطبيعيـة             نظم  

مـــن أجـــل بنـــاء القـــدرات يف إىل أدىن حـــد ممكـــن، بـــسبل منـــها تـــوفري التكنولوجيـــا والـــدعم 
  النامية؛ البلدان

 على الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين    املضطلع هبااملبادرات ازدياد عدد    ب ترحب  - ٧  
بتنفيذ املبادئ التوجيهية لتسهيل العمليـات الدوليـة لإلغاثـة واإلنعـاش األويل             من أجل النهوض    

 واملنظمـات   ،ل األعـضاء  وتـشجع الـدو   ،  يف حاالت الكـوارث وتنظيمهـا علـى الـصعيد الـوطين           
األطـر التنفيذيـة والقانونيـة    سـتعراض  على اختـاذ مزيـد مـن اخلطـوات ال     ،  عند االقتضاء  اإلقليمية

ــة يف حــاالت الكــوارث   ــة الدولي ــاتعزيزو لإلغاث ــع أخــذ  ه ــار،   ، م ــة يف االعتب ــادئ التوجيهي املب
الـصليب األمحـر    االحتاد الـدويل جلمعيـات      ، وترحب باجلهود اليت بذهلا مؤخرا       حسب االقتضاء 
ألمانة العامة واالحتاد الربملـاين الـدويل مـن     ا يف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      واهلالل األمحر 

  ؛أجل وضع قانون منوذجي بشأن هذا املوضوع
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 بالتعاون الفعال بني الدول املتضررة واهليئات املعنيـة يف منظومـة            ترحب أيضا   - ٨  
ؤسسات املالية اإلقليمية والدولية واملنظمـات األخـرى املعنيـة،    األمم املتحدة والبلدان املاحنة وامل 

مثل حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدوليـة، واجملتمـع املـدين يف جمـال تنـسيق اإلغاثـة يف                
حــاالت الطــوارئ وتقــدميها، وتؤكــد ضــرورة مواصــلة ذلــك التعــاون وتقــدمي اإلغاثــة يف مجيــع 

ــة واجلهــود امل   ــة     مراحــل عمليــات اإلغاث ــتعمري املتوســطة والطويل ــة مــن أجــل اإلنعــاش وال بذول
  األجل، بطريقة حتد من الضعف يف مواجهة األخطار الطبيعية مستقبال؛

سـيما البلـدان الناميـة، علـى          االلتـزام بـدعم جهـود البلـدان، وال         تكرر تأكيـد    - ٩  
كـوارث الطبيعيـة    سبيل األولوية، لتعزيز قدراهتا على مجيع املستويات بغرض احلد من أخطار ال           

  والتأهب والتصدي هلا بسرعة وختفيف آثارها؛
 الـــدول األعـــضاء علـــى وضـــع نظـــم لإلنـــذار املبكـــر وتـــدابري التأهـــب حتـــث  - ١٠  

للكوارث واحلـد مـن أخطارهـا علـى مجيـع املـستويات وحتـديثها وتعزيزهـا، وفقـا إلطـار عمـل               
اعلـة املعنيـة، حـسب االقتـضاء،        هيوغو، مع مراعاة ظروفها وقدراهتا وبالتنسيق مع اجلهـات الف         

وتشجع اجملتمع الدويل وكيانات األمـم املتحـدة املعنيـة علـى مواصـلة دعـم اجلهـود املبذولـة يف                      
  ؛ على الصعيد الوطينهذا الصدد

 الدول األعضاء على أن حتسن استجابتها ملعلومات اإلنـذار املبكـر          حتث أيضا   - ١١  
 على دعـم جهـود الـدول األعـضاء          املعنيةاجلهات   مبكرة، وتشجع مجيع     إجراءات اختاذ   لكفالة

  يف هذا الصدد؛
 الــدول األعــضاء علــى النظــر يف اســتحداث بــرامج وطنيــة للحــد مــن   تــشجع  - ١٢  

الكوارث وعرضـها علـى أمانـة االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وفقـا إلطـار عمـل                       
  ؛هيوغو، وتشجع أيضا الدول على التعاون معا لتحقيق هذا اهلدف

 وتـشجع   ، التأهـب  سـياق  يف   للتـصدي ملخـاطر متعـددة      بأمهية تطبيـق هنـج       تقر  - ١٣  
الــدول األعــضاء، آخــذة يف االعتبــار ظروفهــا اخلاصــة، ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى مواصــلة  

 التأهب، مبا يف ذلك إيالء االعتبـار الواجـب لعوامـل            سياقتطبيق ذلك النهج على أنشطتها يف       
  الناشئة عن احلوادث الصناعية والتكنولوجية؛على البيئة ة الثانوياألخطار منها 

 أنه، لكي يتسىن النهوض بفعالية املساعدة اإلنسانية، ينبغي بذل جهـود            تؤكد  - ١٤  
رات الوطنيـة واحملليـة، والقـدرات       خاصة يف جمال التعاون الدويل من أجل تعزيز اسـتخدام القـد           

اإلقليمية ودون اإلقليمية عند االقتضاء، وتوسـيع نطاقـه يف جمـال التأهـب للكـوارث والتـصدي                  
  الكارثة؛ ميكن أن يتاح بفعالية أكرب وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث هلا، وهو ما

 عـن طريـق      يف هذا السياق أمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل، وخباصـة             تؤكد أيضا   - ١٥  
ــها يف         ــسانية يف حين ــساعدة اإلن ــدمي امل ــراف، يف تق ــددة األط ــات املتع ــال لآللي االســتخدام الفع
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 يف حاالت الكوارث يف مجيع مراحلـها، مـن مرحلـة اإلغاثـة واإلنعـاش إىل مرحلـة التنميـة، مبـا                    
  ذلك توفري موارد كافية؛

سري نقل املـساعدة     مجيع الدول األعضاء على القيام، قدر اإلمكان، بتي        تشجع  - ١٦  
اإلنسانية يف حاالت الطوارئ واملساعدة اإلمنائية املقدمة يف سياق اجلهود الدولية، مبـا يف ذلـك            
ــرار           ــع أحكــام الق ــام م ــى حنــو ت ــا يتماشــى عل ــة، مب ــة إىل التنمي ــن اإلغاث ــال م ــة االنتق يف مرحل

ــساين املتم    ٤٦/١٨٢ ــادئ العمــل اإلن ــا يكفــل املراعــاة التامــة ملب ــسانية   ومرفقــه، ومب ــة يف اإلن ثل
 واحليـــاد والرتاهـــة واالســـتقالل واللتزاماهتـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك القـــانون 

  الدويل؛ اإلنساين
 الــدور القيــادي اهلــام الــذي يــضطلع بــه مكتــب تنــسيق الــشؤون  تعيــد تأكيــد  - ١٧  

ن أجـل تقـدمي   اإلنسانية بوصفه مركز التنسيق داخل منظومة األمم املتحـدة بكاملـها للـدعوة مـ       
 العاملـة يف جمـال تقـدمي املـساعدة    ألمم املتحـدة  ا املساعدة اإلنسانية وتنسيقها فيما بني منظمات     

  ؛ة اإلنسانيجمال تقدمي املساعدةاإلنسانية والشركاء اآلخرين العاملني يف 
مـن إسـهام    نظـام األمـم املتحـدة لتقيـيم الكـوارث والتنـسيق             ا يقدمه    مب ترحب  - ١٨  

لـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـها،          لدعم  تقـدمي الـ   يف  إلنـسانية   ااملـساعدة    فعاليـة    مهم يف تعزيـز   
علــى ، وتـشجع   واالسـتجابة هلـا   للحـاالت اإلنـسانية  يف جمـال التأهـب  ومنظومـة األمـم املتحـدة    

  ؛ةاآلليهذه مواصلة إشراك خرباء من البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية يف 
ه الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ من إسـهام   مبا يقدم  ترحب أيضا   - ١٩  

مهم يف تعزيز فعالية املساعدة الدولية يف جمـال البحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلـضرية، وتـشجع                    
الــدول األعــضاء علــى مواصــلة تــوفري الــدعم للفريــق االستــشاري وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة    

  ؛٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٥٧/١٥٠
 الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة يف        حتث  - ٢٠  

على النظر يف العواقب اليت تترتب حتديـدا وبـشكل متبـاين علـى               ة اإلنساني تقدمي املساعدة جمال  
الكوارث الطبيعية يف املناطق الريفيـة واحلـضرية علـى الـسواء عنـد وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات                    

ــسانية     احلــد مــن أخطــ  ار الكــوارث واتقائهــا والتخفيــف مــن حــدهتا والتأهــب واملــساعدة اإلن
ــة         ــاطق الريفي ــة احتياجــات ســكان املن ــى تلبي ــز بوجــه خــاص عل واإلنعــاش املبكــر، مــع التركي

  واحلضرية الفقرية املعرضة للكوارث الطبيعية؛
  بــاجلهود الــيت بــذهلا مــؤخرا مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية إلقامــةترحــب  - ٢١  

املنظمات اإلقليمية والقطـاع اخلـاص، وتـشجع الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم                 شراكات مع 
  دعمـا  ة واحملليـ  ة والوطنيـ  ة واإلقليميـ  ةمواصلة تعزيز الشراكات علـى الـصعد العامليـ         املتحدة على 
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تقــدمي يف  مــن أجــل التعــاون علــى حنــو فعــال   يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــةللجهــود الوطنيــة
التعــاون يف ســياق ا  الــيت تبــذهلهــوداجلاحملتــاجني وضــمان أن تتقيــد يف   نــسانية إىلاملــساعدة اإل

  واالستقالل؛ مببادئ احلياد واإلنسانية والنـزاهة
 بأن تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية ميكـن أن             تسلم  - ٢٢  

ر القـدرات يف  تؤدي دورا مهمـا يف التـصدي للكـوارث، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى تطـوي            
جمــال االتــصاالت الــسلكية والالســلكية ألغــراض مواجهــة الطــوارئ، وتــشجع اجملتمــع الــدويل  
ــع       ــد االقتــضاء، يف مجي ــة يف هــذا اجملــال، عن ــة يف جهودهــا املبذول ــدان النامي علــى مــساعدة البل

ىل إاملراحل، مبا فيها مرحلة اإلنعاش، وتشجع، يف هذا الصدد، الـدول األعـضاء الـيت مل تنـضم                   
توفري موارد االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية ألغـراض التخفيـف مـن              ب املتعلقةاتفاقية تامبريي   

  على النظر يف القيام بذلك؛أو تصدق عليها  )٦(أثر الكوارث ولعمليات اإلغاثة
ــشعار مــن بعــد الفــضائية     تــشجع  - ٢٣   ــات االست ــادة اســتخدام تكنولوجي ــى زي  عل

برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة            يوفره   واألرضية، مبا يف ذلك ما    
ــاء       ــة لغــرض اتق ــات اجلغرافي ــادل البيان الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، وعلــى تب
الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارهـا وإدارهتـا، حـسب االقتـضاء، وتـدعو الـدول األعـضاء                 

دة يف جمـال تـسخري املعلومـات اجلغرافيـة املـستمدة      إىل مواصلة دعمها لتوطيد قدرة األمم املتحـ   
  من السواتل ألغراض اإلنذار املبكر والتأهب والتصدي واإلنعاش املبكر؛

اسـتغلت    بأن الفـرص املتاحـة السـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة، إذا مـا              تقر  - ٢٤  
ــسقة واســتنادا   ــصورة من ــادئ اإب ــة واملــس  إلىل املب ــسانية، ميكــن أن حتــسن الفعالي اءلة يف جمــال ن

جمـال  نـسانية، وتـشجع الـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة والـشركاء يف                إلاللحـاالت   االستجابة  
جهــات  إىل جانــبمــع املتطــوعني والفنــيني،  التعــاونالنظــر يف  علــى ةنــسانيإل اتقــدمي املــساعدة

رئ أخرى، من أجل االستفادة من البيانات واملعلومـات املتنوعـة املتاحـة خـالل حـاالت الطـوا                 
  وجهود التصدي ملخاطر الكوارث؛

 الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة            تشجع  - ٢٥  
املعنية على تعزيز القدرة على اإلنعـاش املـستدام يف أعقـاب الكـوارث علـى الـصعيد العـاملي يف                     

ــد الــ      جمــاالت ــديني وحتدي ــديني وغــري التقلي ــشركاء التقلي ــسيق مــع ال ــل التن ــستفادة مث دروس امل
اإلنعـــاش ووضـــع مـــن حتياجـــات الونـــشرها واســـتحداث أدوات وآليـــات مـــشتركة لتقيـــيم ا

_______________ 

 .٤٠٩٠٦، الرقم ٢٢٩٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(
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االستراتيجيات وبرجمتها وإدماج عنصر احلد من األخطار يف مجيع عمليات اإلنعاش، وترحـب             
  ؛ذه الغايةباجلهود اجلارية حتقيقا هل

 املبـادرات الوطنيـة      الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة علـى دعـم          تشجع  - ٢٦  
الكـوارث الطبيعيـة،   تطـال الـسكان املتـضررين مـن     اليت تتصدى لآلثـار املتباينـة الـيت حيتمـل أن            

يف  مـستعينة اجلنس والـسن واإلعاقـة،    منها مجع وحتليل البيانات املصنفة على أسس     هابطرق من 
 وطرائـق ات  أمور عدة، منها املعلومات املقدمة مـن الـدول، وعـن طريـق اسـتحداث أدو               بذلك  

  أجدى؛ وإجراءات من شأهنا أن تؤدي إىل تقييم االحتياجات األولية يف وقت أسرع وبشكل
اإلنـسانية أن   العاملـة يف جمـال تقـدمي املـساعدة          ألمـم املتحـدة     ا مبنظمـات    هتيب  - ٢٧  

يف تقـدمي   تعزز، بالتشاور مع الدول األعضاء، حسب االقتضاء، أساس األدلة الذي تستند إليـه              
ــة التقييمــات      املــساع ــات مــشتركة لتحــسني نوعي ــشاء آلي ــق مواصــلة إن ــسانية، عــن طري دة اإلن

 مـن التقـدم يف إجرائهـا،        مزيـد  وحتقيـق    تـها  وموثوقي تهاوشـفافي  املشتركة لالحتياجات اإلنسانية  
 املـوارد املتاحـة هلـا ألغـراض تقـدمي      اسـتخدام  وتكفـل  يف جمال تقـدمي املـساعدة      وأن تقيم أداءها  
  الفعالية؛ انية بأكرب قدر مناملساعدة اإلنس

 الــدول األعــضاء علــى اختــاذ خطــوات لتطــوير أو حتــسني عمليــة مجــع تــشجع  - ٢٨  
األمـم املتحـدة العاملـة يف جمـال تقـدمي            منظمـات البيانات وحتليلها وتيسري تبادل املعلومـات مـع         

ت اإلنـسانية   املساعدة اإلنسانية من أجل دعم جهود التأهب وزيادة فعالية االستجابة يف احلاال           
استنادا إىل االحتياجات، وتشجع منظومة األمم املتحدة، حـسب االقتـضاء، واجلهـات الفاعلـة               

على مواصلة مساعدة البلدان النامية فيما تبذله من جهود لبناء القـدرات احملليـة              املعنية األخرى   
  والوطنية يف جمال مجع البيانات وحتليلها؛

بــشكل كامـل علــى قـدم املــساواة مـع الرجــل يف     أمهيـة مــشاركة املـرأة   تؤكـد   - ٢٩  
يف وضـع اسـتراتيجيات احلـد مـن        املتعلق بنوع اجلـنس   صنع القرار وأمهية تعميم مراعاة املنظور       

، وتطلـب يف هـذا الـصدد إىل األمـني           هاأخطار الكوارث والتأهب والتصدي واإلنعـاش وتنفيـذ       
ة االســتجابإجــراءات يف  ع اجلــنساملتعلــق بنــوالعــام أن يواصــل كفالــة تعمــيم مراعــاة املنظــور  

  ؛ جبميع جوانبهااإلنسانية  واألنشطةللحاالت اإلنسانية
ــد     تــشجع  - ٣٠   ــة علــى حتدي ــة املعني ــة والدولي ــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليمي  ال

املبكـر وتعميمهـا    اإلنعـاش   للكـوارث و  والتـصدي   أفضل املمارسات لتحسني عمليـات التأهـب        
  ملبادرات احمللية الناجحة يف هذا الصدد، حسب االقتضاء؛ا وتوسيع نطاقعلى حنو أفضل 

اإلنـسانية   تقـدمي املـساعدة      العاملة يف جمـايل   ألمم املتحدة   امنظمات   إىل   تطلب  - ٣١  
الكـوارث، مـن    اإلنعـاش عقـب   مـن أجـل     الـيت تبـذهلا    هوداجلعلى حنو أفضل    أن تنسق   التنمية  و
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ــها تع    ــة، بطــرق من ــة التنمي ــة إىل مرحل ــة اإلغاث ــة مــن أجــل التخطــيط    مرحل ــز اجلهــود املبذول زي
مواجهتـها  املؤسسي والتنـسيقي واالسـتراتيجي يف جمـال التأهـب للكـوارث وبنـاء القـدرة علـى                   

دعما للسلطات الوطنية، وكفالة مشاركة اجلهات الفاعلة يف جمال التنميـة            ، من آثارها  التعايفو
  يف التخطيط االستراتيجي يف مرحلة مبكرة؛

ــة يف جمــال     مبنظهتيــب  - ٣٢   تقــدمي ومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعل
 لدعم تعزيـز احلـد مـن أخطـار     على حنو أفضل  أن تعمم األدوات واخلدمات      ة اإلنساني املساعدة

  املبكر؛اإلنعاش التأهب وب وخباصة األدوات واخلدمات املتعلقةالكوارث، 
ــم املتحــدة  امبنظمــات  هتيــب  - ٣٣   ــة يف جمــايل ألم ــساعدة   العامل ــسانية تقــدمي امل اإلن

أن تعمــل، بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، علــى تعزيــز أدواهتــا وآلياهتــا لكفالــة دمــج   التنميــة و
 املبكـر يف ختطـيط أنـشطة التأهـب     اإلنعـاش تلبيـة االحتياجـات وتقـدمي الـدعم لتحقيـق      عنصري  

  االقتضاء؛، حسب هاوتنفيذ يف جمال التنميةللكوارث واالستجابة اإلنسانية والتعاون 
  العاملــة يف جمــال تقــدمي املــساعدة منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــاتتــشجع  - ٣٤  

 املبكـر يف براجمهـا املتعلقـة        مراعـاة اإلنعـاش   اإلنسانية على مواصلة بذل اجلهود من أجل تعمـيم          
 الــصمودوتقــر بــأن اإلنعــاش املبكــر خطــوة مهمــة حنــو بنــاء القــدرة علــى باملــساعدة اإلنــسانية، 

 املبكــر يف لإلنعــاش، وتــشجع علــى تــوفري التمويــل ني مــن مث زيــادة التمويــل املخــصص لــهويــتع
ــه الوقــت املناســب علــى حنــو   ــه،  يــسهل االســتعانة ب ــ باالســتعانة وميكــن التنبــؤ ب ــها ب أدوات من

  ؛ والتنميةة اإلنسانيتقدمي املساعدة يف جمايلالقائمة والتكميلية دوات األ
على مجيـع املـستويات، وتـشجع يف         الصمود على   ضرورة تعزيز القدرة   تؤكد  - ٣٥  

 على دعـم     املعنية األخرى   الفاعلة واجلهاتهذا الصدد الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة        
تقــدمي يف بــرامج  الــصموداجلهــود املبذولــة، حــسب االقتــضاء، مــن أجــل إدمــاج القــدرة علــى   

  ؛وبرامج التنميةاملساعدة اإلنسانية 
األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف جمــال   منظومــة تــشجع  - ٣٦  

ــساعدة  ــدمي امل ــسانيتق ــة  ة اإلن ــى ويف جمــال التنمي ــوفري الــ  عل ــسانية   ملدعم ت ــشؤون اإلن ــسقي ال ن
واملنسقني املقيمني هبدف تعزيز قدراهتم للقيام بعدة أمور، مـن بينـها دعـم احلكومـة املـضيفة يف       

ة التأهـب الـيت تـضطلع هبـا األفرقـة القطريـة دعمـا للجهـود           تنفيذ تدابري التأهـب وتنـسيق أنـشط       
ــة     ــة املعني ــة، وتــشجع منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعل تقــدمي  يف جمــال  األخــرىالوطني

 على زيادة تعزيز القـدرة علـى النـشر الـسريع املـرن للعـاملني يف جمـال تقـدمي           ة اإلنساني املساعدة
  مات واألفرقة القطرية يف أعقاب الكوارث مباشرة؛املساعدة اإلنسانية من أجل دعم احلكو

 لتمويـل   يسهل االسـتعانة هبـا   على ضرورة حشد موارد كافية مستدامة   تشدد  - ٣٧  
 والتأهب واحلد من أخطار الكوارث من أجـل كفالـة إمكانيـة احلـصول، علـى                 اإلنعاشأنشطة  
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دمي املــساعدة اإلنــسانية يف حنــو ميكــن التنبــؤ بــه ويف الوقــت املناســب، علــى املــوارد الالزمــة لتقــ
  حاالت الطوارئ النامجة عن الكوارث املرتبطة بأخطار طبيعية؛

 بإجنــازات الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ وإســهامه يف تعزيــز  ترحــب  - ٣٨  
اإلنسانية يف وقت مبكر وحتـسينها، وهتيـب جبميـع الـدول األعـضاء النظـر                للحاالت  االستجابة  
عات إىل الصندوق، وتدعو القطـاع اخلـاص ومجيـع املعنـيني مـن األفـراد        من التربمزيديف تقدمي   

واملؤســسات إىل القيــام بــذلك، بطــرق مــن بينــها، مــىت أمكــن ذلــك، االلتــزام بتقــدمي تربعــات     
التربعـات   تقـدم متعددة السنوات والتعهـد بتقـدميها يف وقـت مبكـر، وتـشدد علـى ضـرورة أن                   

بــاملوارد دون املــساس  املــساعدة إىل الــربامج اإلنــسانية، إىل التعهــدات احلاليــة بتقــدميباإلضــافة 
  للتعاون الدويل من أجل التنمية؛ املتاحة 

إيالء االعتبـار الواجـب للحـد مـن أخطـار الكـوارث وبنـاء                على   تشجع بقوة   - ٣٩  
التـشجيع علـى    وعلـى  ٢٠١٥الكوارث يف إطار خطة التنمية ملا بعد عـام         القدرة على مواجهة  

إطــار العمــل للحــد مــن أخطــار الكــوارث يوفــق بــني تلــك اخلطــة ومتــسق  يلــيتكمهنــج  اتبــاع
  ؛٢٠١٥بعد عام  ملا

 الـــدول األعـــضاء والقطـــاع اخلـــاص ومجيـــع املعنـــيني مـــن األفـــراد        تـــدعو  - ٤٠  
  واملؤسسات إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل آليات التمويل األخرى لألغراض اإلنسانية؛

يواصـل حتـسني التـصدي للكـوارث الطبيعيـة علـى             إىل األمني العـام أن       تطلب  - ٤١  
 والـستني وأن  الثامنـة الصعيد الدويل وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                  

يدرج يف تقريره توصيات عن كيفية كفالة تقدمي املساعدة اإلنسانية بطرق تدعم االنتقـال مـن                
  .مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

  ٦١ اجللسة العامة
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


