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  العامة اجلمعية اختذته قرار

 ])Add.1 و A/62/L.34( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[
 

 الكـوارث ميـدان يف اإلنـسانية املـساعدة تقـدمي بـشأن الـدويل تعاونال - ٦٢/٩٢
 التنمية مرحلة إىل اإلغاثة مرحلة من الطبيعية،

 ،العامة اجلمعية إن 
ــد إذ  ــد تعي ــذي ١٩٩١ ديــسمرب/األول كــانون ١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢ قرارهــا تأكي  ال

 األمـم منظومـة تقـدمها الـيت اإلنـسانية املـساعدة تنـسيق لتعزيز التوجيهية املبادئ مرفقه يتضمن
 تقــدمي بــشأن الــدويل بالتعــاون املتعلقــة قراراــا مجيــع وكــذلك الطــوارئ، حــاالت يف املتحــدة
 وإذ التنميـة، مرحلـة إىل غاثـةاإل مرحلـة مـن الطبيعيـة، الكـوارث ميـدان يف اإلنـسانية املساعدة

 املوضــوعية الــدورات مــن اإلنــسانية بالــشؤون املتعلقــة األجــزاء يف املتخــذة القــرارات إىل تــشري
 واالجتماعي، االقتصادي للمجلس

ــة تــسلم وإذ  ــوخي بأمهي ــادئ ت ــاد مب ــسانية احلي ـــزاهة واإلن  تقــدمي يف واالســتقالل والن
 ،اإلنسانية املساعدة

 قـدرة بنـاء :٢٠١٥-٢٠٠٥ للفتـرة هيوغو عمل وإطار )١(يوغوه بإعالن ترحب وإذ 
 االسـتثنائية الـدورة عـن الـصادر املـشترك والبيـان )٢(الكـوارث مواجهـة علـى واتمعات األمم
 الـيت بالـصيغة ،)٣(أمنـا أكثـر مـستقبل أجـل مـن األخطار من احلد :اهلندي احمليط بكارثة املعنية

 الفتـرة يف اليابـان هيوغـو، كـويب، يف املعقـود الكـوارث مـن حلدبا املعين العاملي املؤمتر اعتمدها
 ،٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ٢٢ إىل ١٨ من

_______________

)١( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار )٢(
)٣( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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 يف الــشروع عــن األول املقــام يف املــسؤولة هــي املتــضررة الدولــة أن علــى تــشدد وإذ 
ــساعدة تقــدمي ــسانية امل ــسيقها وتنظيمهــا اإلن ــن إقليمهــا داخــل وإيــصاهلا وتن  عمــل تيــسري وع

 الطبيعية، الكوارث آثار من التخفيف جمال يف اإلنسانية املنظمات
 للكـوارث التأهـب جبهـود االضطالع عن كافة الدول مسؤولية على أيضا تشدد وإذ 

 مـع األدىن احلـد إىل آثـار الكـوارث الطبيعيـة تقليـل بغية واإلنعاش املبكر هلاوالتصدي الطبيعية
 تكـون قـد الـيت املتـضررة البلـدان جهـود دعـم يف الـدويل التعاون بأمهية ذاته الوقت يف التسليم
 ،اال اهذ يف حمدودة قدراا

ــستج أول هــي احملليــة اتمعــات أن تالحــظ وإذ   الكــوارث، حــاالت معظــم يف يبنيامل
ــة للقــدرات  مــاتؤكــد وإذ  الكــوارث، أخطــار مــن احلــد يف أساســي دور مــن للبلــدان الداخلي

 ،واإلنعاشلتصديوا للكوارث التأهب عمليات ذلك ويشمل
 أجـل مـن املتـضررة الـدول تبذهلا اليت اجلهود دعم يف الدويل التعاون بأمهية تسلم وإذ 

 واإلنعـاشوالتـصدي التأهـب مراحل يف اصةخبو مراحلها، مجيع يف الطبيعية الكوارث مواجهة
 ا، املتضررة البلدان لدى للكوارثالتصدي على القدرة تعزيز وبأمهية املبكر،

 البلـدان ذلـك يف مبـا األعضاء، الدول تؤديه الذي املهم الدور التقدير مع تالحظ وإذ 
 بـالكوارث املتضررة والشعوب للبلدان ومتواصلة ضرورية سخية مساعدة منحت اليت النامية،

 الطبيعية،
 الوطنيـة، األمحـر واهلـالل األمحـر الـصليب مجعيات تؤديه الذي املهم الدور تدرك وإذ 

 لوقــوع التأهــب يف الدوليــة، األمحــر واهلــالل األمحــر الــصليب حركــة مــن اجــزء باعتبارهــا
 والتنمية، إلنعاشل جهود من يبذل وما هلا والتصدي أخطارها من واحلد الكوارث

 يف األخطــار مــن احلــد عنـصر إدمــاجو الــضعف أوجــه معاجلـة أمهيــة علــى تـشدد وإذ 
 والتخطـيط الطبيعيـة الكـوارث قـابيف أع يف نعـاشإلوا الطبيعيـة الكـوارث إدارة مراحل مجيع

 ،اإلمنائي
 وحتقيــق مــستدامة وتنميــة اقتــصادي منــو لتحقيــق املبذولــة اجلهــود بــأن تــسلم وإذ 

 سـلبا تتـأثر أن ميكـن لأللفيـة، اإلمنائيـة األهـداف فيهـا مبـا دوليا، عليها املتفق اإلمنائية األهداف
 يف اجلهـود تلـك تقـدمها أن ميكـن الـيت اإلجيابيـة املسامهة تالحظ وإذ الطبيعية، الكوارث بفعل
 ،الكوارث تلك مواجهة على السكان قدرة تعزيز

 الوطنيـة اجلهـود دعم يف التنمية منظمات دور أمهية على السياق، هذا يف ،تشدد وإذ 
 الطبيعية، الكوارث آثار من التخفيف أجل من املبذولة
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 ؛)٤(العام األمني بتقرير علما حتيط - ١ 
 املتزايـدة واآلثـار الطبيعيـة الكـوارث ونطـاق عـدد إزاء قلقهـا الغب عن تعرب - ٢ 

 أحنـاء مجيـع يف واملمتلكـات األرواح يف جـسيمة خـسائر حـدوث يف تتسبب اليت عليها املترتبة
 فعالـة بصورة لتخفيفل الكافية القدرات إىل تفتقر اليت الضعيفة اتمعات يف سيما الو ،العامل
ــن ــة اآلثــار م ــصاديةواال االجتماعي ــة قت ــسلبية والبيئي ــة ال ــة األجــل طويل ــى املترتب  الكــوارث عل

 الطبيعية؛
 للفتـرة هيوغـو عمـل وإطـار )١(هيوغـو إعـالن بالكامل تنفذ أن دولبال يب - ٣ 

ــاء :٢٠١٥-٢٠٠٥ ــم قـــدرة بنـ ــات األمـ ــى واتمعـ ــة علـ  وخـــصوصا ،)٢(الكـــوارث مواجهـ
 الـدول وإىل الطبيعيـة للكـوارث املعرضـة ناميـةال البلدان إىل املساعدة بتقدمي املتصلة االلتزامات

 لكـي املـستدام واالقتصادي واالجتماعي املادي االنتعاش صوب انتقال مبرحلة متر اليت املنكوبة
 وبعمليــات الكــوارث أعقــاب يف اإلنعــاش مرحلــة يف األخطــار مــن احلــد بأنــشطة تــضطلع
 ؛اإلصالح

 تــشريعية تــدابري مــن يلـزم ا مــاالقتــضاء، عنــد ،تتخـذ أن الــدول جبميــع يـب - ٤ 
 تلــك تنفيــذ تواصــل وأن الطبيعيــة الكــوارث آثــار مــن للتخفيــف املالئمــة التــدابري مــن وغريهــا
 اإلمنـائي، التخطـيط يف الكـوارث أخطار من احلد استراتيجيات تدرج وأن فعاال تنفيذا التدابري
 وإىل الناميـة البلـدان إىل املـساعدة تقـدمي يواصـل أن الـدويل اتمـع إىلالصدد هذا يف وتطلب
 االقتضاء؛ حسب انتقالية، مبرحلة اقتصاداا متر اليت البلدان

 منظومـة يف الـصلة ذات واهليئات املتضررة الدول بني الفعال بالتعاون ترحب - ٥ 
 ذات األخـرى واملنظمـات والدوليـة اإلقليميـة املاليـة واملؤسـسات املاحنـة والبلدان املتحدة األمم
 اإلغاثـة تنسيق جمال يف املدين واتمع الدولية األمحر واهلالل األمحر الصليب ركةح مثل الصلة

 يف اإلغاثــة وتقـدمي التعـاون ذلـك مواصـلة إىل احلاجــة وتؤكـد وتقـدميها، الطـوارئ حـاالت يف
 حتـد بطريقـة األجـل، طويلـةو متوسطة والتعمرياإلنعاش وجهود اإلغاثة عمليات مراحل مجيع
 مستقبال؛ الطبيعية األخطار جهةموا يف الضعف من
 قـدراا لتعزيـز الناميـة، البلـدانسـيما  الالبلـدان، جهـود بدعم االلتزام تكرر - ٦ 

 آثارها؛ وختفيف بسرعة هلاوالتصدي الطبيعية للكوارث التأهب بغية املستويات مجيع على
 بــذل ينبغــي اإلنــسانية املــساعدة فعاليــة تعزيــز يف املــضي أجــل مــن أنــه تؤكــد - ٧ 

 اسـتخدام عمليـة نطاق وتوسيع حتسني مواصلة أجل من الدويل التعاون جمال يف خاصة جهود
_______________

)٤( A/62/323. 



A/RES/62/92

4

 لـدى اإلقليميــــة ودون اإلقليميـة القدرات استخدام االقتضاء، وعند واحمللية، الوطنية القدرات
 أكـرب ةيـبفعال يتـاح أن ميكـن  مـاوهـو هلـا، والتصدي للكوارث التأهب جمال يف النامية لبلدانا

 كارثة؛ حدوث موقع من بالقرب أقل وتكلفة
 طريـق عـنسـيما الو الدويل، التعاون تعزيز أمهية السياق هذا يف أيضا تؤكد - ٨ 

ــات الفعــال االســتخدام ــددة لآللي ــراف، املتع ــدمي يف األط ــساعدة تق ــسانية امل  يف حينــها يف اإلن
 يف مبـا ،التنميـة مرحلـة إىل واإلنعـاش اإلغاثـة مرحلـة مـن مراحلـها، مجيع يف الكوارث حاالت

 الكافية؛ املوارد توفري ذلك
 املتـصلة للقـدرات املركـزي لـسجلا السـتعراض ه مـن املتوقـعبأنـ علمـا حتيط - ٩ 

 للــسجل املــضافة القيمــة تقــدير يتــضمن أن ،٢٠٠٨ عــام يف إجــراؤه املزمــع الكــوارث، بــإدارة
 ذلـك نتـائج عـن تقريـرا يقـدم أن العـام األمـني إىل وتطلب عنه، املستعملني رضا مدى وتقييم

 االستعراض؛
 العامـة لألمانـة التـابع اإلنـسانية الـشؤون تنسيق مكتب دور جديد من تؤكد - ١٠ 
 املـساعدة تقـدمي أجـل مـن للـدعوة بكاملـها املتحـدة األمـم منظومة داخل تنسيق مركز صفهوب

 العـاملني الـشركاء وسائر تحدةامل لألمم التابعة اإلنسانية املنظمات بني فيما وتنسيقها اإلنسانية
 اإلنساين؛ اال يف
 باالسـتعانة خبـرباء اإلنـسانية، املـساعدة فعاليـة تعزيـز زيـادة أجـل من ،ترحب - ١١ 

 الكــوارث لتقيــيم املتحــدة األمــم نظــام يف الطبيعيــة للكــوارث املعرضــة الناميــة البلــدان مــن
 تلــك مـساعدة أجــل مـن واإلنقــاذ للبحـث الــدويل االستـشاري الفريــق أعمـال ويف والتنـسيق،

 لتحـسني آليات وإنشاء احلضرية املناطق يف واإلنقاذ البحث جمال يف قدراا تعزيز على البلدان
ــةالتــصدي لعمليــات تنــسيقها ــة الوطني  قرارهــا إىل الــصدد هــذا يف وتــشري امليــدان، يف والدولي

 املـساعدة وتنـسيق ليـةفعا تعزيـز” املعنون ٢٠٠٢ ديسمرب/األول كانون ١٦ املؤرخ ٥٧/١٥٠
 ؛“احلضرية املناطقيف واإلنقاذ البحث جمال يف املقدمة الدولية

 أن ميكـن والالسـلكية الـسلكية واالتـصاالت املعلومات تكنولوجيا بأن تسلم - ١٢ 
 يف القـدرات تطـوير علـى األعـضاء الـدول وتـشجع للكـوارث، التـصدي يف مهما دورا تؤدي
 الــدويل اتمــع وتــشجع الطــوارئ، مواجهــة ألغــراض ســلكيةوالال الــسلكية االتــصاالت جمـال
 خـاص وبوجـه االقتـضاء، عنـد اال، هذا يف املبذولة جهودها يف النامية البلدان مساعدة على

 اإلنعاش؛ مرحلة يف
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ــشجع - ١٣  ــضم مل الـــيت الـــدول تـ ــة إىل تنـ ــامبريي اتفاقيـ ــشأن تـ  مـــوارد تـــوفري بـ
 أو )٥(اإلغاثـة ولعمليـات الكـوارث أثر من التخفيف ألغراض والالسلكية السلكية االتصاالت

  ؛بذلك القيام يف النظر على يهاعل تصدق مل
ــادة علــى تــشجع - ١٤  ــات اســتخدام زي ــشعار تكنولوجي ــضائية بعــد مــن االست  الف

 آثارهـا مـن والتخفيـف الطبيعيـة الكوارث التقاء اجلغرافية، البيانات تبادل وكذلك ،واألرضية
 تضاء؛االق حسب وإدارا،

ــد تؤكـد - ١٥   إىل واالجتمــاعي االقتـصادي الـس وجهــه الـذي الطلـب مـن جدي
 العـسكرية األصـول اسـتخدام بدراسـة األعـضاء، الـدول مـع بالتـشاور يقـوم، بأن العام األمني

 واسـتخدامها، األصولذه التنبؤ ةإمكاني حتسني دف الطبيعية، للكوارثالتصدي ألغراض
  أساسـااملـدين الطـابع على التشديد مع بذلك، تقرير وتقدمي إلنسانية،ا املبادئ من أسس على

 ريـادي دور مـن املدنيـة املنظمات به تضطلع  ماعلىمن جديد والتأكيد اإلنسانية، للمساعدة
 اإلنسانية؛ املساعدةتقدمي يف
 الدوليـة املاليـة واملؤسـسات املتحدة األمم ومؤسسات األعضاء الدول تشجع - ١٦ 

 جمـاالت يف الكـوارث أعقـاب يف املـستدام اإلنعـاش علـى العاملية القدرة تعزيز على لةالص ذات
 املــستفادة الــدروس ونــشر وحتديــد التقليــديني وغــري التقليــديني الــشركاء مــع التنــسيق مثــل

 االســـتراتيجيات ووضــع اإلنعـــاش احتياجــات لتقيـــيم مــشتركة وآليـــات أدوات واســتحداث
ــها ــات مجيــع يف األخطــار مــن احلــد عنــصر وإدمــاج وبرجمت ــاجلهود وترحــب اإلنعــاش، عملي  ب

 لذلك؛ حتقيقا اجلارية
 حتديـد علـى الصلة ذات والدولية اإلقليمية واملنظمات األعضاء الدول تشجع - ١٧ 

ــة الوســائل ــيم الالزم ــضل لتعم ــن املمارســات أف ــات حتــسني أجــل م  للكــوارث التأهــب عملي
 يف الناجحـة احملليـة املبـادرات وزيادة الوسائل لكت وحتسني منها املبكر إلنعاشوا هلاوالتصدي

 االقتضاء؛ حسب الصدد، هذا
 مـــن اإلنعـــاش جلهـــود تنـــسيقها حتـــسني املتحـــدة األمـــم منظومـــة إىل تطلـــب - ١٨ 

 جهــود تعزيــز منــها  عــدةأمــور عــن طريــق التنميــة مرحلــة إىل اإلغاثــة مرحلــة مــن الكــوارث،
 للـسلطات دعمـا الكـوارث مـن اإلنعاش إطار يف واالستراتيجي والتنسيقي املؤسسي التخطيط
 الوطنية؛

ــسانية باملنظمــات يــب - ١٩  ــة الــصلة ذات واإلمنائيــة اإلن  أن املتحــدة لألمــم التابع
ــل، تلبيـــة جعـــل لكفالـــة وآلياـــا أدواـــا تعزيـــز علـــى األعـــضاء، الـــدول مـــع بالتـــشاور تعمـ

_______________

 .٤٠٩٠٦، الرقم٢٢٩٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٥(
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وتنفيـذ االسـتجابة ختطـيط عمليـة مـن جزءا املبكر اإلنعاش لتحقيق الدعمتقدميو االحتياجات
 ؛االقتضاء حسب ،اإلنسانية وأنشطة التعاون اإلمنائي

 املتحـدة لألمـم التابعـة الـصلة ذات واإلمنائيـة اإلنـسانية باملنظمات أيضا يب - ٢٠ 
ــضمان الالزمــة اجلهــود بــذل تواصــل أن ــى القــدرة ل ــؤ االســتمرار عل ــصدي جمــال يف والتنب الت

 الوطنية؛ السلطات جلهود دعمااإلنعاش عمليات يف التنسيق نيحتس تواصل نأو للكوارث
 املتحــدة األمــم اســتجابة لكفالــة األمــوال علــى بــسرعة احلــصول أمهيــة تؤكــد - ٢١ 

 يف وترحـب أفـضل، حنـو علـى ـا التنبـؤ ميكـن وبـصورة حينـها يف اإلنسانية الطوارئ حلاالت
 االســتجابة تعزيــز يف وإســهامه لطــوارئا ملواجهــة املركــزي الــصندوق بإنــشاء الــصدد هــذا

 وحتسينها؛ مبكر وقت يف اإلنسانية
  ويـسهل االسـتعانة ـاومـستدامة كافيـة مـوارد حشد إىل احلاجة على تشدد - ٢٢ 

 اإلنعاش؛ ألنشطة
 الطبيعيـة للكـوارث الدويلالتصدي حتسني يواصل أن العام األمني إىل تطلب - ٢٣ 

 .والستني الثالثة دورا يف العامة اجلمعية إىل ذلك عن تقريرا يقدم وأن
 ٧٤ العامة اجللسة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
 


