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التعـــاون الـــدويل بشـــأن تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية يف ميـــدان        - ٥٩/٢١٢
 الكوارث الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

 ،إن اجلمعية العامة 
، الـذي   ١٩٩١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٩ؤرخ   املـ  ٤٦/١٨٢قرارهـا    إذ تعيد تأكيـد    

ــة           ــدمها منظوم ــيت تق ــانية ال ــز تنســيق املســاعدة اإلنس ــة لتعزي ــادئ التوجيهي ــه املب يتضــمن مرفق
املتحدة يف حـاالت الطـوارئ، فضـال عـن مجيـع قراراهتـا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل بشـأن                        األمم

 مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة،          تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعيـة، مـن         
ــوعية للمجلـــس      ــدورات املوضـ ــن الـ ــانية مـ ــاألجزاء اإلنسـ ــة بـ ــرارات املتعلقـ ــري إىل القـ وإذ تشـ

 االقتصادي واالجتماعي،
اهة يف تقـــدمي املســـاعدة نــــزبأمهيـــة تـــوخي مبـــادئ احليـــاد واإلنســـانية وال  وإذ تســـلم 
 اإلنسانية،
ملســؤولة يف املقــام األول عــن الشــروع يف  أن الدولــة املتضــررة هــي اعلــى  تشــددوإذ  

ــا   ــدمي املســاعدة اإلنســانية وتنظيمه ــا  تق ــذها داخــل إقليمه  وعــن تيســري عمــل    وتنســيقها وتنفي
 املنظمات اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،

 مجيع مراحـل إدارة الكـوارث      يف   األخطارأمهية إدماج احلد من     على   أيضا تشددوإذ   
 بعد وقوع الكوارث،  ماخطيط اإلمنائي واالنتعاش يف مرحلةالتو

أمهية دور منظمات التنميـة يف دعـم اجلهـود    على  ، يف هذا السياق،      كذلك تشددوإذ   
  التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،املبذولة من أجلالوطنية 
مســؤولية الــدول كافــة يف االضــطالع جبهــود التأهــب للكــوارث       علــى  تشــددوإذ  

 والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه اآلثار إىل احلـد األدىن مـع التسـليم                والتصدي هلا يعية  الطب
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يف الوقت ذاته بأمهية التعاون الـدويل يف دعـم جهـود البلـدان املتضـررة الـيت قـد تكـون قـدراهتا                        
 على الوفاء هبذه االحتياجات حمدودة،

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،بترحب وإذ  
مواجهــة   علــى  الســكان قــدرة ضــرورة قيــام الســلطات الوطنيــة بتعزيــز      تؤكــدوإذ  

الكوارث عن طريق مجلة أمور منها تنفيذ االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث مـن أجـل                   
ــل املخــاطر  ــاس، وســبل معيشــتهم،      تقلي ــا الن ــيت يتعــرض هل ــة  واهلياكــلال  األساســية االجتماعي
 ،يةوارد البيئاملواالقتصادية، و

إلنــذار املبكــر، املعقــود يف بــون،  نتــائج املــؤمتر الــدويل الثــاين ل وإذ تضــع يف اعتبارهــا  
 ، حتت رعاية األمم املتحدة،٢٠٠٣ أكتوبر/األول تشرين ١٨ إىل ١٦أملانيا، يف الفترة من 

لتحضــري لعقــد املــؤمتر العــاملي للحــد مــن الكــوارث ل الــيت بــذلتبــاجلهود وإذ ترحــب  
ــرة مــن  ،املقــرر عقــده يف كــويب  ــان يف الفت ــاينكــانون ٢٢ إىل ١٨ الياب ــاير / الث  وإذ ،٢٠٠٥ين

 احلـد مـن أخطـار       جمـال تؤكد أمهية هذا املؤمتر يف الترويج من أجـل بـذل مزيـد مـن اجلهـود يف                   
 الكوارث،
 وإدارة  دور حاسـم يف مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة          مـن    لموارد احملليـة  ل  ما وإذ تالحظ  

 ت املوجودة داخل البلدان،فضال عن دور القدرااألخطار، 
  الدور اهلام الذي تؤديه مجعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة،                وإذ تدرك  

 يف التأهــب لوقــوع  باعتبارهــا جــزءا مــن حركــة الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدوليــة،        
 ،إلنعاش والتنميةلجهود ما يبذل من تصدي هلا ووالأخطارها الكوارث واحلد من 

أمهية زيادة وعي البلدان النامية بالقـدرات املوجـودة حاليـا علـى كـل               على   تشدد وإذ 
 من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل واليت ميكن استخدامها ملساعدهتا،

دليــل التكنولوجيــات  إنشــاء  عــدم إحــراز أي تقــدم يف إكمــال عمليــة     وإذ تالحــظ 
السـجل املركـزي لقـدرات إدارة    من  جديدا بوصفه جزءا    ، الكوارث حلاالت للتصدي املتقدمة

ديســـمرب / كـــانون األول٥ املـــؤرخ ٥٨/٢٥علـــى النحـــو املطلـــوب يف قرارهـــا ، )١(الكـــوارث
٢٠٠٣، 

أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول املتضـررة مـن       على  تشددوإذ   
بذولـة التقـاء تلـك      أجل التصدي للكوارث الطبيعية يف مجيـع مراحلـها، مبـا يف ذلـك اجلهـود امل                

_______________ 
 ./http://ocha.unog.ch/cr:  علىمتاح )١(
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 والـتعمري، وأمهيـة تعزيـز قـدرة البلـدان           هلا والتخفيف مـن آثارهـا واإلنعـاش       الكوارث والتأهب   
 املتضررة على التصدي،

بــأن اجلهــود املبذولـــة لتحقيــق منــو اقتصـــادي وتنميــة مســتدامة وحتقيـــق       وإذ تســلم   
ة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا       األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـ             

بفعـل الكـوارث الطبيعيـة، وإذ تالحــظ املسـامهة اإلجيابيـة الـيت ميكــن أن متثلـها هـذه اجلهــود يف         
 تعزيز قدرة السكان على التصدي هلذه الكوارث،

ــب تنســيق       وإذ ترحــب   ــن مكت ــدول األعضــاء، بتســهيالت م ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال ب
ــالشــؤون اإلنســانية  ــة العامــة بع لألماا الت ــدويل للبحــث   وبالتعــاون مــع   ن ــق االستشــاري ال الفري

يف  مــن أجــل حتســني الكفــاءة والفعاليــة يف تــوفري املســاعدة الدوليــة للبحــث واإلنقــاذ ،واإلنقــاذ
ــرية، وإذ   ــاطق احلضـ ــظاملنـ ــا  تالحـ ــدد، قرارهـ ــذا الصـ ــ ٥٧/١٥٠، يف هـ ــانون ١٦ؤرخ املـ  كـ

ــون و ٢٠٠٢ديســمرب /األول ــة وتنســي  ”املعن ــز فعالي ــة  تعزي ــة يف جمــال  ق املســاعدة الدولي املقدم
 ،“املناطق احلضريةيف لبحث واإلنقاذ ا

يبذل من جهـود مـن أجـل تعزيـز الفريـق االستشـاري         ما، يف هذا الصدد،وإذ تشجع  
عـدد أكـرب مـن    سـيما مـن خـالل مشـاركة ممثلـي        ال وأفرقته اإلقليميـة،  للبحث واإلنقاذ   الدويل  

 بلدان يف أنشطتها،ال
ميكــن أن يســببه الــنقص يف املــوارد مــن آثــار علــى التأهــب  مــا اعتبارهــاتضــع يف  وإذ 

للكوارث الطبيعية والتصدي هلا، وإذ تشدد، يف هذا اخلصـوص، علـى احلاجـة إىل التوصـل إىل                  
 فهم أدق ملا ملستويات التمويل من أثر على التصدي للكوارث الطبيعية،

التحلــيالت املتاحــة بشــأن   حتســني املعلومــات و  زيــادة علــى احلاجــة إىل  وإذ تشــدد 
 االحتياجات املتعلقة بالكوارث الطبيعية وطرق التصدي هلا ومتويلها،

التعــاون الــدويل بشــأن تقــدمي  ” املعنــوننيبتقريــري األمــني العــام  حتــيط علمــا - ١ 
 )٢(“ة التنميـة ـــ ة إىل مرحلــــ ة اإلغاثـاملساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعيـة، مـن مرحلـ       

 ؛)٣(“زيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئتع”و 
لتزايد عدد ونطاق الكـوارث الطبيعيـة الـيت تتسـبب يف              قلقها بالغتعرب عن    - ٢ 

، واآلثـار املتزايـدة املترتبـة       حدوث خسائر جسيمة يف األرواح واملمتلكات يف مجيع أحناء العـامل          

_______________ 
)٢( A/59/374. 
)٣( A/59/93-E/2004/74. 
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اجملتمعات الضعيفة اليت تفتقر إىل القدرات الكافية للتخفيف بصـورة فعالـة      سيما يف     وال ،عليها
ــة علــى الكــوارث       ــة األجــل املترتب ــة الســلبية الطويل ــة واالقتصــادية والبيئي ــار االجتماعي مــن اآلث

 الطبيعية؛
يلــزم مــن تــدابري تشــريعية   مــا، عنــد االقتضــاء،تتخــذجبميــع الــدول أن هتيــب  - ٣ 

الئمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة وأن تواصــل تنفيــذ تلــك   وغريهــا مــن التــدابري امل
 ، الكـوارث يف التخطـيط اإلمنـائي        أخطار  احلد من  استراتيجياتوأن تدرج   التدابري تنفيذا فعاال    

وضـع  والسـتخدام املالئـم لألراضـي       ا ها، يف مجلة أمور، اتقاء الكوارث بوسـائل منـ          ذلك مبا يف 
ة علـى التأهـب للكـوارث وبنـاء القـدرات يف جمـال التصـدي هلـا                  للمبـاين، عـالو   قواعد تنظيمية   

 تقـدمي املسـاعدة   الصـدد يف هـذا   والتخفيف من آثارها، وتطلـب إىل اجملتمـع الـدويل أن يواصـل     
وإىل البلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة، واضــعا يف اعتبــاره مــدى   إىل البلــدان الناميــة 

 ؛يعيةتعرض هذه البلدان لألخطار الطب
ــدويل،    تؤكــد - ٤  ــز التعــاون ال ــة تعزي ــق ســيما   واليف هــذا الســياق أمهي  عــن طري

االســـتخدام الفعـــال لآلليـــات املتعـــددة األطـــراف، يف تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية يف حـــاالت  
، مرحلـة التنميـة  الكوارث يف مجيع مراحلها، من مرحلة اإلغاثة منها والتخفيف من آثارهـا إىل       

  املوارد الكافية؛مبا يف ذلك توفري
 أن املســاعدة اإلنســانية يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة ينبغــي      أيضــاتؤكــد  - ٥ 

 ومبراعاهتــا علــى النحــو  ٤٦/١٨٢تقــدميها وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف مرفــق القــرار   
الواجب، وينبغي حتديد هذه املسـاعدة علـى أسـاس البعـد اإلنسـاين واالحتياجـات النامجـة عـن                    

 كل كارثة طبيعية على حدة؛
ــة املســتدامة يســهمان يف حتســني قــدرة    بــأن تســلم - ٦   النمــو االقتصــادي والتنمي

 الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب هلا؛
أن حتليـل خمـاطر الكـوارث واحلـد مـن إمكانيـة التعـرض هلـا                  من جديـد   تؤكد - ٧ 

 واســتراتيجيات يتجــزأ مــن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية والقضــاء علــى الفقــر    اليشــكالن جــزءا
التنميــة املســتدامة وينبغــي مراعاهتمــا يف اخلطــط اإلمنائيــة جلميــع البلــدان واجملتمعــات الضــعيفة،   

بعـد وقـوع الكـوارث      مـا  باالنتعـاش يف مرحلـة    يف ذلك، عند االقتضـاء، يف اخلطـط املتصـلة            مبا
ــذ        و ــار هـ ــب، يف إطـ ــه جيـ ــد أنـ ــة، وتؤكـ ــة التنميـ ــة إىل مرحلـ ــة اإلغاثـ ــن مرحلـ ــال مـ ه باالنتقـ

ــى         ــا عل ــذار املبكــر هب ــز نظــم التأهــب للكــوارث واإلن ــة، مواصــلة تعزي االســتراتيجيات الوقائي
الصعيدين القطري واإلقليمي، بوسائل منها التنسيق بني اهليئـات املعنيـة لألمـم املتحـدة بشـكل                  
أفضـل والتعـاون مــع حكومـات البلــدان املتضـررة واملنظمــات اإلقليميـة وغريهــا مـن املنظمــات       
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هبــدف زيــادة فعاليــة التصــدي للكــوارث الطبيعيــة إىل أقصــى حــد والتخفيــف مــن آثــار   املعنيــة 
 سيما يف البلدان النامية؛  والالكوارث الطبيعية،

الصــليب جلمعيـات   أمهيـة نتــائج املـؤمتر الـدويل الثــامن والعشـرين     علـى  تشـدد  - ٨ 
 ديســـمرب/األول كـــانون ٦ إىل ٢الفتـــرة مـــن األمحـــر واهلـــالل األمحـــر، املعقـــود يف جنيـــف يف 

 ؛٢٠٠٣
 األمـم  عـن طريـق  أمهية حتسني التعاون الـدويل، مبـا يف ذلـك        على   أيضا تشدد - ٩ 

املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، مــن أجــل مســاعدة البلــدان الناميــة يف جهودهــا الراميــة إىل بنــاء 
 دي هلا؛ والتأهب والتصبالكوارث الطبيعيةبفعالية وكفاءة  والتنبؤ  احمللية والوطنيةالقدرات
ومؤسسات منظومـة األمـم    احلاجة إىل الشراكة بني حكومات البلدان،        تؤكد - ١٠ 

واملنظمــات اإلنســانية ذات الصــلة والشــركات املتخصصــة لتشــجيع التــدريب علــى     املتحــدة، 
 تعزيز مستوى التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي هلا؛

ة ذات الصــلة، حســب وســائر اجلهــات الفاعلــ املتحــدة األمــمالــدول وب هتيــب - ١١ 
ــدمي املســاعدة يف   ــن      االقتضــاء، تق ــة يف جمــال إدارة الكــوارث واحلــد م  معاجلــة فجــوات املعرف

ليــل املعلومــات  عــن طريــق حتديــد ســبل حتســني الــنظم والشــبكات الالزمــة جلمــع وحتاألخطــار
 بشأهنا؛ وقابلية التأثر هبا واملخاطر املرتبطة هبا ولتسيري اختاذ قرار واع املتعلقة بالكوارث

احلاجة إىل تعزيز فرص البلدان الناميـة املتضـررة بـالكوارث الطبيعيـة يف            تؤكد - ١٢ 
املتصلة بنظم اإلنذار املبكر ونقل هـذه التكنولوجيـات،         واملعارف  احلصول على التكنولوجيات    

 ويف االستفادة من برامج التخفيف من آثار هذه الكوارث؛
ــادة اســتخدام تكنول  تشــجع - ١٣  ــات االستشــعار مــن بعــد الفضــائية   علــى زي وجي

 واألرضية التقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارهتا، حسب االقتضاء؛
علــى القيــام، يف هــذه العمليــات، بتقاســم البيانــات اجلغرافيــة،   تشــجع أيضــا  - ١٤ 

 والنظـام   فيها صور االستشـعار مـن بعـد والبيانـات املسـتمدة مـن نظـام املعلومـات اجلغرافيـة                    مبا
 اإلمنائيـة و  واملنظمـات اإلنسـانية    بـني احلكومـات والوكـاالت الفضـائية       العاملي لتحديـد املواقـع،      

الدولية ذات الصلة، حسب االقتضاء، وتالحـظ، يف ذلـك السـياق، املبـادرات املضـطلع هبـا يف                   
ــل    ــن قبي ــذا الشــأن، م ــاقه ــة     امليث ــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــبرية والشــبكة العاملي   ال

 للمعلومات املتعلقة بالكوارث؛
 ضرورة بذل جهود خاصة يف جمـال التعـاون الـدويل مـن أجـل مواصـلة                  تؤكد - ١٥ 

ضــمن وســائل منــها إطــار حتســني وتوســيع نطــاق عمليــة اســتخدام القــدرات الوطنيــة واحملليــة، 
  القــدرات اإلقليميــةالفريــق االستشــاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ، وعنــد االقتضــاء، اســتخدام 
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ميكـن أن     مـا  ودون اإلقليميـــة للبلدان الناميـة يف جمـال التأهـب للكـوارث والتصـدي هلـا، وهـو                 
 كارثة؛حدوث بالقرب من موقع   وتكلفة أقل أكربةيفعالباح يت

 يف هــذا الصــدد بــأن نظــام األمــم املتحــدة للتقيــيم والتنســيق يف ميــدان   تســلم - ١٦ 
 يف إدارة الكــوارث اخلــربةها للــدول األعضــاء تــاح بواســطتتفتــئ ميثــل أداة قيمــة   مــاالكــوارث

 للتصدي للمدامهة الفجائية حلاالت الطوارئ؛
 ، بـدعم مـن اهليئـات ذات الصـلة يف منظومـة      على القيـام    الدول األعضاء  حتث - ١٧ 
بتعزيز اجلهود الرامية إىل حتديد سـبل عمليـة لنقـل املـوارد إىل القـدرات الوطنيـة         ، املتحدة األمم

 رث يف البلدان املتضررة من الكوارث وتعزيز الدعم املقدم إىل تلك القدرات؛إلدارة الكوا
بـدور مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة بصـفته                   ترحب - ١٨ 

مركز تنسيق داخل منظومة األمم املتحدة بكاملها من أجـل تعزيـز جهـود التصـدي للكـوارث                  
ة التابعة لألمم املتحدة وسائر الشركاء العـاملني يف اجملـال       وتنسيقها فيما بني الوكاالت اإلنساني    

 اإلنساين؛
ــادرات الــيت اختــذها مكتــب تنســيق الشــؤون   ا مــع االهتمــامحتــيط علمــ - ١٩   باملب

اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلنشاء مناصب إقليمية خلرباء استشـاريني يف التصـدي    
د من الكـوارث ملسـاعدة البلـدان الناميـة يف بنـاء القـدرات               للكوارث وخرباء استشاريني يف احل    

 لدرء الكوارث والتأهب هلا والتخفيف من آثارها والتصدي هلا بطريقة منسقة ومتكاملة؛
على مواصلة التعاون بني منظومة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة      تشجع   - ٢٠ 

  الطبيعية؛من أجل زيادة قدرة هذه املنظمات على التصدي للكوارث
ــجع - ٢١  ــم    تشـ ــيت مل تنضـ ــدول الـ ــوارد    إىل الـ ــوفري مـ ــأن تـ ــامبريي بشـ ــة تـ اتفاقيـ

االتصاالت السلكية والالسلكية ألغراض التخفيف من أثر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة، الـيت               
علـى النظـر يف      يهـا أو تصـدق عل   ،  ١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  ١٨اعتمدت يف تامبريي، فنلنـدا، يف       

 ؛القيام بذلك
بالتعـاون مـع املنظمـات والشـركاء ذوي         األمـني العـام،      يعملأن   تكرر طلبها  - ٢٢ 

ــات    ــل التكنولوجيـ ــاء دليـ ــال إنشـ ــلة، علـــى إكمـ ــةالصـ ــل املتقدمـ ــوارث االت التصـــدي حلـ لكـ
الســـجل املركـــزي لقـــدرات إدارة واســـتكماله بصـــورة دوريـــة، بوصـــفه جـــزءا جديـــدا مـــن   

 ؛)١(الكوارث
يكـــون تقـــدمي   الظـــر يف أمهيـــة ضـــمان أناجلهـــات املاحنـــة علـــى النتشـــجع  - ٢٣ 

املساعدة يف حاالت الكوارث الطبيعية األشد وطأة على حساب الكوارث اليت قد تكـون أقـل    
وطأة نسبيا، مع مراعاة أن تكون االحتياجات هي القوة الدافعة وراء ختصـيص املـوارد، فضـال                 
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امج احلـد مـن الكـوارث       عن أمهية بذل اجلهـود مـن أجـل زيـادة مسـتوى املسـاعدة املقدمـة لـرب                  
  وألنشطة التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها؛والتأهب هلا

إىل األمــني العــام أن يــدرس طــرق زيــادة حتســني تقيــيم االحتياجــات    تطلــب  - ٢٤ 
لكوارث الطبيعية، وأن ينظـر     ا ملواجهةوجهود التصدي وتعزيز توافر البيانات املتعلقة بالتمويل        

 أجل حتسني التصدي للكوارث الطبيعية على الصعيد الـدويل بنـاء   يف تقدمي توصيات حمددة من  
يضــا ضــرورة معاجلــة أي اخــتالالت  علــى تلــك الدراســة، عنــد االقتضــاء، آخــذا يف االعتبــار أ  

قطاعيـة تعتـري حـاالت التصـدي هـذه حيثمـا وجـدت، عـالوة علـى          وأوجه قصـور جغرافيـة و    
تصـدي حلـاالت الطـوارئ علـى حنـو أكثـر            االستفادة من الوكـاالت الوطنيـة العاملـة يف جمـال ال           

 .الستنيفعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 
 ٧٤اجللسة العامة 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٠
 


