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    قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Add.1 و A/65/L.59( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

التعاون الـدويل يف تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف ميـدان الكـوارث              - ٦٥/٢٦٤
  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

  
،إن اجلمعية العامة  

ــدإذ  ــذي ١٩٩١ديــسمرب /كــانون األول ١٩ املــؤرخ ٤٦/١٨٢ قرارهــا تعيــد تأكي  ال
يتضمن مرفقه املبادئ التوجيهية لتعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها منظومـة األمـم         

مجيــع قراراــا املتعلقــة بالتعــاون الــدويل بــشأن تقــدمي املــساعدة  واملتحـدة يف حــاالت الطــوارئ  
تـشري إىل   ىل مرحلـة التنميـة، وإذ  اإلنسانية يف ميـدان الكـوارث الطبيعيـة، مـن مرحلـة اإلغاثـة إ          

القـرارات املتخــذة يف األجـزاء املتعلقــة بالـشؤون اإلنــسانية مـن الــدورات املوضـوعية للمجلــس      
  االقتصادي واالجتماعي،

بادئ احلياد واإلنـسانية والنــزاهة واالسـتقالل يف         مب االلتزامأمهية   تأكيد أيضا تعيدوإذ    
تقدمي املساعدة اإلنسانية،

-٢٠٠٥وإطــار عمــل هيوغــو للفتــرة      )١(إعــالن هيوغــو    تأكيــد كــذلك  تعيــد  وإذ
والبيـان املـشترك الـصادر عـن      )٢(بناء قدرة األمم واتمعات علـى مواجهـة الكـوارث     :٢٠١٥

احلـد مـن األخطـار مـن أجـل مـستقبل أكثـر         :الـدورة االسـتثنائية املعنيـة بكارثـة احملـيط اهلنـدي      
يف كـويب،   الـذي عقـد  ر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث      ، بالصيغة اليت اعتمدها املؤمت )٣(أمنا

،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢إىل  ١٨هيوغو، اليابان يف الفترة من 
_______________

)١( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار.  
  .٢املرجع نفسه، القرار  )٢(
)٣( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،.  
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للمنتــدى العــاملي للحـد مــن أخطــار الكــوارث يف  لثـة  الــدورة الثا  عقــدإىلتطلـع  وإذ ت
 منتـصف املـدة  وإىل التقريـر عـن اسـتعراض     ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣ إىل   ٨جنيف يف الفترة مـن      

 املقـرر   الكـوارث أخطـار تقريـر التقيـيم العـاملي بـشأن احلـد مـن       وإىل   إلطار عمل هيوغو   املقبل
  ،٢٠١١صدوره يف عام 

يف املقـام األول عـن الـشروع يف تقـدمي      مـسؤولة  علـى أن الدولـة املتـضررة         وإذ تشدد 
ري عمـل املنظمـات   املساعدة اإلنـسانية وتنظيمهـا وتنـسيقها وإيـصاهلا داخـل إقليمهـا وعـن تيـس             

  اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
احلـد مـن     من أجـل  على مسؤولية الدول كافة عن االضطالع جبهود إذ تشدد أيضا  و  

تقليـل  ل واإلنعـاش املبكـر منـها   التـصدي هلـا     و التأهـب للكـوارث    بطرق منها أخطار الكوارث،   
، مــع التــسليم بأمهيــة التعــاون الــدويل يف دعــم جهــود   إىل احلــد األدىنآثــار الكــوارث الطبيعيــة

  ،االهذا البلدان املتضررة اليت قد تكون قدراا حمدودة يف 
 الـدول األعـضاء وقـدرة    ها إزاء تزايد التحديات اليت تواجهوإذ تعرب عن بالغ قلقها     

يعيـة، بـالنظر   األمم املتحدة على االستجابة اإلنسانية يف سياق التصدي لعواقـب الكـوارث الطب   
يف ذلــك أثــر تغــري املنــاخ واألزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة    إىل آثــار التحــديات العامليــة، مبــا 

، واستمرار انعدام األمن الغذائيواآلثار اإلنسانية ألزمة الغذاء العاملية
إزاء التحديات الـيت تفرضـها ضـخامة بعـض الكـوارث الطبيعيـة،        يساورها القلقوإذ    
  ، اإلجراءات اليت تتخذ يف إطارهعلى قدرة نظام االستجابة اإلنسانية وتنسيق وخباصة

 يف العـامل النـامي   الريفيـة واحلـضرية الفقـرية   ن اتمعـات  ألوإذ تعرب عن بالغ قلقهـا      
هي األشد تضررا من آثار األخطار املتزايدة للكوارث،

طبيعيـة وبـأن التأهـب    بآثار التوسع احلضري الـسريع يف سـياق الكـوارث ال    وإذ تسلم 
 اسـتراتيجيات مالئمـة للحـد مـن أخطـار        انتطلبـ ي يف املنـاطق احلـضرية       التصدي هلا للكوارث و 

مـن  الـيت تنفـذ    املبكـر  اإلنعـاش  التخطـيط احلـضري واسـتراتيجيات       الت منـها  الكوارث، يف جما  
والتنمية، اإلنعاشاستراتيجيات واملرحلة األولية لعمليات اإلغاثة 

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

، وإذ تـسلم بـضرورة   واإلنعـاش منـها   التـصدي هلـا  و ويشمل ذلك عمليـات التأهـب للكـوارث    
 بـد منـها    الالـيت ليـة  احملوطنيـة و القدرات ز الوتعزيدعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل تنمية   

، بوجه عامملساعدة اإلنسانيةتحسني تقدمي ال
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ملتضررين مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـن فـيهم يف هـذا الـصدد          اأعداد  بكثرة   تسلموإذ  
 االحتياجات اإلنسانية النامجة عـن التـشرد الـداخلي يف مجيـع     تلبيةضرورة باملشردون داخليا، و 

مل نتيجة للكوارث الطبيعية،أحناء العا
 أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول املتـضررة مـن       تعيد تأكيدوإذ  

 يف مراحـل التأهـب والتـصدي    سـيما  الأجل التصدي للكوارث الطبيعيـة يف مجيـع مراحلـها، و     
، للكوارثأمهية تعزيز قدرة البلدان املتضررة على التصديو املبكر، واإلنعاش
 بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائية         وإذ تسلم   

يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ يف مهمتــه، وإذ تــشجع الــدول األعــضاء  
يف ذلك الدعم املايل، على أسـاس طـوعي، لتمكينـه      للربنامج، مباالالزمعلى تقدمي كل الدعم  

ــرة  مــن االضــطالع خب ــة تعزيــز التنــسيق  تكــرر تأكيــد، وإذ ٢٠١١-٢٠١٠طــة عملــه للفت  أمهي
لطوارئ مـن  ا واالستجابة يف حاالتوالتعاون الدوليني على الصعيد العاملي يف إدارة الكوارث      

 وتيـسري بنـاء   منـها االسـتفادة  تعظـيم   و اخلدمات الفضائية جلميـع البلـدان  إتاحة مزيد من خالل  
 يف البلدان النامية،وخباصة أجل إدارة الكوارث، القدرات وتعزيز املؤسسات من

باقتراح إنشاء اإلطار العاملي للخـدمات املناخيـة مـن أجـل اسـتحداث      حتيط علما  وإذ    
ــاخإلدارة املخــاطر  بــشأن املنــاخ وتــوفري معلومــات وتنبــؤات ذات أســاس علمــي    املتعلقــة باملن

  ضع التنفيذ،وضعه مو، وإذ تتطلع إىل والتكيف مع تقلب املناخ وتغريه
يف ذلك البلدان النامية، الـيت   الدور املهم الذي تؤديه الدول األعضاء، مبابرحب وإذ ت 

الكوارث الطبيعية،من متواصلة للبلدان والشعوب املتضررة ومنحت مساعدة سخية ضرورية 
الدور املهم الذي تؤديه مجعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة،         ب تنوهوإذ  

لكوارث واحلـد  لبارها جزءا من حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية، يف التأهب     باعت
والتنمية، لإلنعاشيبذل من جهود  من أخطارها والتصدي هلا وما

ــن أخطــار     ضــرورة  علــى وإذ تــشدد ــصر احلــد م ــضعف وإدمــاج عن معاجلــة أوجــه ال
نعــاش يف لكــوارث الطبيعيــة واإليف مجيــع مراحــل إدارة االكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــب هلــا،  

 الكوارث الطبيعية والتخطيط اإلمنائي،أعقاب
ستدامة وحتقيـق  املـ تنميـة  والقتـصادي  االنمـو  ال بأن اجلهـود املبذولـة لتحقيـق      وإذ تسلم 

فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا         األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا     
لطبيعية، وإذ تالحظ املسامهة اإلجيابيـة الـيت ميكـن أن تقـدمها تلـك اجلهـود يف        بفعل الكوارث ا  

 تلك الكوارث،مواجهةتعزيز قدرة السكان على 
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 بالصلة الواضحة بني االستجابة حلاالت الطوارئ واإلنعاش والتنمية،       أيضا وإذ تسلم   
إلنعـاش والتنميـة   تقدمي املساعدة يف حـاالت الطـوارئ بطـرق داعمـة ل       وجوب تعيد تأكيد وإذ  

ــدابريال النظــر إىل وضــرورةيف األجــل الطويــل  ــى  يف حــاالت   املتوخــاةت الطــوارئ كخطــوة عل
ــستدامة  ــة املـ ــق التنميـ ــة إىل       ،طريـ ــساعدة الغوثيـ ــن املـ ــسلس مـ ــال الـ ــة االنتقـ ــل كفالـ ــن أجـ مـ

  ،والتنمية اإلنعاش
 الوطنيـة  ، يف هذا السياق، على أمهية دور منظمات التنمية يف دعم اجلهـود    وإذ تشدد 

  املبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
؛)٤( بتقرير األمني العامحتيط علما- ١
الـيت  علـى الكـوارث الطبيعيـة    اآلثـار املترتبـة   تزايـد   إزاء  تعرب عن بالغ قلقها   - ٢

  يفسـيما  التتسبب يف حدوث خسائر جسيمة يف األرواح واملمتلكات يف مجيع أحناء العامل، و   
لتخفيف بصورة فعالة من اآلثار االجتماعيـة    ل القدرات الكافية    تنقصهااتمعات الضعيفة اليت    

واالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجل املترتبة على الكوارث الطبيعية؛
٣ -  وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة      )١( بالدول أن تنفذ بالكامل إعـالن هيوغـو        يب 

ــدرة األ  :٢٠١٥-٢٠٠٥ ــاء قـ ــوارث   بنـ ــة الكـ ــى مواجهـ ــات علـ ــم واتمعـ ــصوصا )٢(مـ ، وخـ
االلتزامات املتصلة بتقدمي املساعدة إىل البلدان الناميـة املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة وإىل الـدول             

 صوب االنتعاش املادي واالجتماعي واالقتصادي املـستدام لكـي   انتقالاملنكوبة اليت متر مبرحلة   
ــار يف م    ــن األخطـــ ــد مـــ ــشطة احلـــ ــضطلع بأنـــ ــة تـــ ــاشرحلـــ ــاب الكـــــوارث  اإلنعـــ  يف أعقـــ

؛اإلنعاش وبعمليات
بالـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة اإلنــسانية         يـب - ٤
 أن تعجل بتنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، وتـشدد علـى التـرويج ألنـشطة                األخرى املعنيةواإلمنائية  

ــستويات،     ــع امل ــى مجي ــا عل ــاطق املعرضــة   يفوخباصــةالتأهــب للكــوارث وتعزيزه ــر املن ، للخط
وتــشجع تلــك اجلهــات علــى زيــادة التمويــل والتعــاون فيمــا يتعلــق بأنــشطة احلــد مــن أخطــار    

  يف ذلك التأهب للكوارث؛ الكوارث، مبا
يلـزم مــن تــدابري تــشريعية    مــا جبميــع الــدول أن تتخـذ، عنــد االقتــضاء، يـب - ٥

رث الطبيعيــة وأن تواصــل تنفيــذ تلــك وغريهــا مــن التــدابري املالئمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوا 
التدابري تنفيذا فعاال وأن تدرج استراتيجيات احلد من أخطار الكـوارث يف التخطـيط اإلمنـائي،      

_______________

)٤( A/65/356.  
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 وإىل إىل اتمع الدويل أن يواصل تقدمي املساعدة إىل البلـدان الناميـة        الصدد، يف هذا    ،وتطلب
؛االقتضاء، حسب البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

أن تغـري املنـاخ العـاملي يـسهم، يف مجلـة عوامـل أخـرى، يف زيـادة حـدة              بـ  رقت- ٦
 يف هـذا  ، أخطـار الكـوارث الطبيعيـة، وتـشجع    يـؤدي إىل تفـاقم  وتواتر الكوارث الطبيعية، ممـا      

كـل وفقـا لواليتـها    القيـام،   علـى  املعنيـة املنظمات اإلقليميـة والدوليـة     و الدول األعضاء    ،الصدد
دعم التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ وتعزيز أنظمة احلـد مـن أخطـار الكـوارث      ب ،دةاحملد

، بسبل منـها   إىل أدىن حد ممكن اآلثار اإلنسانية للكوارث الطبيعيةتقليلواإلنذار املبكر دف   
توفري التكنولوجيا والدعم من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية؛

ــادرات ترحــب- ٧ ــوطين فيمــا يتــصل     باملب ــصعيدين اإلقليمــي وال املتخــذة علــى ال
نعــاش األويل يف حــاالت   إلبتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة لإلغاثــة وا      

الكــوارث وتنظيمهــا علــى الــصعيد الــوطين الــيت اعتمــدت يف املــؤمتر الــدويل الــثالثني للــصليب   
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ إىل ٢٦تـرة مـن    الفجنيـف يف    يف   الـذي عقـد   األمحر واهلالل األمحر    

مـن   مزيـد  علـى اختـاذ   ، االقتـضاء املنظمـات اإلقليميـة    وعنـد  وتشجع الدول األعضاء،     ،٢٠٠٧
 آخـذة هـذه   اخلطوات لتعزيز األطـر التنفيذيـة والقانونيـة لإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت الكـوارث        

؛املبادئ التوجيهية يف االعتبار، حسب االقتضاء
 يف منظومـة  املعنيـة بالتعاون الفعال بني الدول املتضررة واهليئات      يضا  أ ترحب- ٨

 املعنيـة، املنظمـات األخـرى    واألمم املتحدة والبلدان املاحنة واملؤسسات املالية اإلقليمية والدولية  
 واتمـع املـدين يف جمـال تنـسيق اإلغاثـة يف        ،مثل حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية      

التعـاون وتقـدمي اإلغاثـة يف مجيــع      مواصــلة ذلـك ضـرورة طـوارئ وتقـدميها، وتؤكـد    حـاالت ال 
ــة و  ــات اإلغاث ــن أجــل اإلنعــاش  هــود اجلمراحــل عملي ــة م ــة   املبذول ــتعمري املتوســطة والطويل وال

   من الضعف يف مواجهة األخطار الطبيعية مستقبال؛حتداألجل، بطريقة 
، علــى ســبيل  البلــدان الناميـة يماسـ  الااللتــزام بـدعم جهــود البلــدان، و  تكـرر   - ٩  

لكــوارث الطبيعيــة احلــد مــن أخطــار ا لتعزيــز قــدراا علــى مجيــع املــستويات بغــرض  ولويــة،األ
  آثارها؛وختفيف التأهب والتصدي هلا بسرعة و

تــدابري التأهـــب  إلنــذار املبكـــر و لنظــم   وضـــعالــدول األعـــضاء علــى    حتــث   - ١٠  
طـار عمـل   إل، وفقـا  هـا  وتعزيزهاوحتـديث  ويات علـى مجيـع املـست    أخطارهـا للكوارث واحلد مـن     

، حـسب االقتـضاء،   املعنيـة مع مراعاة ظروفها وقدراا وبالتنسيق مع اجلهـات الفاعلـة     ،  هيوغو
 علــى مواصــلة دعــم اجلهــود الوطنيــة  املعنيــةشجع اتمــع الــدويل وكيانــات األمــم املتحــدة  تــو

الصدد؛ املبذولة يف هذا
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 وطنيــة للحــد مــن اســتحداث بــرامجالنظــر يف الــدول األعــضاء علــى  تــشجع  - ١١  
 وفقـا إلطـار عمـل    ،سـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث       وعرضها علـى أمانـة اال     الكوارث  

  على التعاون معا لتحقيق هذا اهلدف؛أيضا  وتشجع الدول ،هيوغو
 بذل جهود ينبغي ،فعالية املساعدة اإلنسانية ب لكي يتسىن النهوض  ه،  أن تؤكد  - ١٢  

وكـذلك   ،سـتخدام القـدرات الوطنيـة واحملليـة     اتعزيـز خاصة يف جمال التعاون الدويل مـن أجـل          
يف جمـال التأهـب للكـوارث      وتوسـيع نطاقـه      ،عنـد االقتـضاء    القدرات اإلقليمية ودون اإلقليمية   

ميكـن أن يتـاح بفعاليـة أكـرب وتكلفـة أقـل بـالقرب مـن موقـع حـدوث                 مـا  والتصدي هلا، وهو  
  ثة؛الكار

 عـن طريـق   وخباصـة يف هذا السياق أمهية تعزيـز التعـاون الـدويل،           تؤكد أيضا   - ١٣  
ــسانية        ــساعدة اإلن ــدمي امل ــراف، يف تق يف يف حينــها االســتخدام الفعــال لآلليــات املتعــددة األط

 يف ، مبـا مرحلـة التنميـة   إىل واإلنعـاش حاالت الكوارث يف مجيع مراحلـها، مـن مرحلـة اإلغاثـة      
  كافية؛ ردمواذلك توفري 

 بتيسري نقل املـساعدة  ، قدر اإلمكان،مجيع الدول األعضاء على القيام  تشجع  - ١٤  
يف ذلـك   اإلنسانية يف حاالت الطوارئ واملساعدة اإلمنائية املقدمة يف سياق اجلهود الدولية، مبا       

ــا    ــة، مب ــة إىل التنمي ــن اإلغاث ــال م ــة االنتق ــع أحكــام     يف مرحل ــام م ــى حنــو ت ــراراليتماشــى عل  ق
ــل  ٤٦/١٨٢ ــا يكف ــة  ومرفقــه، ومب ــسانية   املراعــاة التام ــة يف اإلن ــساين املتمثل ــادئ العمــل اإلن  ملب

 القـــانون  يف ذلـــك مبـــا،واحليـــاد والرتاهـــة واالســـتقالل واللتزاماـــا مبوجـــب القـــانون الـــدويل 
  الدويل؛ اإلنساين
 وتقـرر وقـف العمـل بالـسجل املركـزي      ،)٥( بتوصـية األمـني العـام      يط علمـا  حت  - ١٥  

  قدرات إدارة الكوارث؛ل
 مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية    اهلـام الـذي يـضطلع بـه     دور الـ  تعيد تأكيـد    - ١٦  

للـدعوة مـن   تنسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بكاملـها      الصفه مركز  و ب التابع لألمانة العامة  
 املتحـدة   اإلنـسانية التابعـة لألمـم   املنظمـات وتنـسيقها فيمـا بـني    املـساعدة اإلنـسانية    أجل تقدمي 
  العاملني يف اال اإلنساين؛اآلخرين والشركاء 

من أجـل زيـادة تعزيـز فعاليـة املـساعدة اإلنـسانية، باالسـتعانة خبـرباء             ،  ترحب  - ١٧  
من البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية يف نظام األمم املتحدة لتقييم الكـوارث والتنـسيق    

لبحث واإلنقـاذ مـن أجـل مـساعدة تلـك البلـدان علـى        ويف أعمال الفريق االستشاري الدويل ل    
_______________

  .٨٤، الفقرة هاملرجع نفس )٥(
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تعزيز قدراا يف جمـال البحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلـضرية وإنـشاء آليـات لتحـسني تنـسيقها                 
  لعمليات التصدي الوطنية والدولية يف امليدان؛

 ٢٠٠٢ديــــسمرب / األولكــــانون ١٦ املــــؤرخ ٥٧/١٥٠ إىل قرارهــــا تــــشري  - ١٨  
املنـاطق  يف  املقدمـة يف جمـال البحـث واإلنقـاذ     الدوليـة ة وتنسيق املـساعدة  تعزيز فعالي”واملعنون  
االجتماع العاملي األول للفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقـاذ  عقد  ، وترحب ب  “احلضرية

  ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٤الذي عقد يف كويب، اليابان يف الفترة من 
 املتحدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة يف     الدول األعضاء ومنظومة األمم  حتث  - ١٩  

لكـوارث  اليت تترتب حتديدا وبشكل متباين علـى ا  العواقبجمال العمل اإلنساين على النظر يف      
الطبيعية يف املناطق الريفية واحلـضرية علـى الـسواء عنـد وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات احلـد مـن                   

ملبكـر، مــع التركيـز بوجـه خــاص    أخطـار الكـوارث والتأهـب واملــساعدة اإلنـسانية واإلنعـاش ا     
  على تلبية احتياجات سكان املناطق الريفية واحلضرية الفقرية املعرضة للكوارث الطبيعية؛

بأن تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية ميكـن أن         تسلم  - ٢٠  
 تؤدي دورا مهما يف التـصدي للكـوارث، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى تطـوير القـدرات يف             

 ألغــراض مواجهــة الطــوارئ، وتــشجع اتمــع الــدويل االتــصاالت الــسلكية والالســلكيةجمـال  
ــد االقتــضاء،      ــة يف هــذا اــال، عن ــة يف جهودهــا املبذول ــدان النامي ــع علــى مــساعدة البل يف مجي

   مرحلة اإلنعاش؛فيها مبااملراحل، 
مـوارد  أن تـوفري  ي بـش اتفاقيـة تـامبري  إىل اليت مل تنـضم  األعضاء  الدول   تشجع  - ٢١  

 )٦(الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة   أثـر    مـن    ألغـراض التخفيـف   االتصاالت الـسلكية والالسـلكية      
  ؛القيام بذلك على النظر يف يهاتصدق علمل  أو

ــضائية      تــشجع  - ٢٢   ــات االستــشعار مــن بعــد الف ــادة اســتخدام تكنولوجي ــى زي عل
خدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة   السـت  املتحـدة  األمـم يـوفره برنـامج      ما ، مبا يشمل  واألرضية

 التقـاء الكـوارث    تبـادل البيانـات اجلغرافيـة   علـى الكوارث واالستجابة يف حاالت الطـوارئ، و  
الدول األعـضاء إىل مواصـلة    وتدعو،  الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارا، حسب االقتضاء      

اتل وغرافيـة املـستمدة مـن الـس    املعلومـات اجل تسخري دعمها لتوطيد قدرة األمم املتحدة يف جمال  
   واإلنعاش املبكر؛والتصديألغراض اإلنذار املبكر والتأهب 

 الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة          تشجع  - ٢٣  
يف علـى الـصعيد العـاملي    املعنية على تعزيز القدرة على اإلنعـاش املـستدام يف أعقـاب الكـوارث      

_______________

  .٤٠٩٠٦، الرقم ٢٢٩٦، الد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،  )٦(
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نــسيق مــع الــشركاء التقليــديني وغــري التقليــديني وحتديــد الــدروس املــستفادة    جمــاالت، مثــل الت
ــشرها  واســــتحداث أدوات وآليــــات مــــشتركة لتقيــــيم احتياجــــات اإلنعــــاش ووضــــع      ونــ

االستراتيجيات وبرجمتها وإدماج عنصر احلد من األخطار يف مجيع عمليات اإلنعاش، وترحـب   
  باجلهود اجلارية حتقيقا لذلك؛

ول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة علـى دعـم املبـادرات الوطنيـة         الد تشجع  - ٢٤  
الــسكان   يفلكــوارث الطبيعيــة   ا الــيت حيتمــل أن تترتــب علــى     املتباينــة آلثــار  ل تتــصدى الــيت 

 اجلــنس والــسن علــى أســس منــهااملتـضررين، بطــرق مــن بينــها مجــع وحتليــل البيانــات املــصنفة  
 وعــن طريــق،  الـدول املقدمـة مــن  املعلومــات منــهامــستخدمة يف ذلـك أمــورا عـدة،    ،واإلعاقـة 

يف استحداث أدوات ووسائل وإجراءات مـن شـأا أن تـؤدي إىل تقيـيم االحتياجـات األوليـة              
  ؛أجدى وبشكل وقت أسرع

  ٢٥ -  مبنظمـات األمـم املتحـدة العاملـة يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية أن              يب
تضاء، أساس األدلة الذي تستند إليه املـساعدة  تعزز، بالتشاور مع الدول األعضاء، حسب االق 

ــسانية،  ــق مواصــلة  اإلن ــن طري ــة      ع ــفافية وموثوقي ــة وش ــشتركة لتحــسني نوعي ــات م ــشاء آلي  إن
، لغـرض تقيـيم   يف إجرائهـا اإلنسانية وحتقيق املزيد من التقدم    لالحتياجات  املشتركة التقييمات

نظمــات ملــوارد املــساعدة اإلنــسانية   اســتخدام هــذه املةلــاأدائهــا يف جمــال تقــدمي املــساعدة وكف 
  من الفعالية؛ بأكرب قدر 

 أمهية مشاركة املـرأة بـشكل كامـل وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف           تؤكد  - ٢٦  
أمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات احلـد مـن      وصنع القرارات   

ب يف هـذا الـصدد إىل األمـني العـام أن     وتطلـ أخطار الكوارث والتأهب والتـصدي واإلنعـاش،        
ــتجابات     ــع جوانـــــب االســـ ــور اجلنـــــساين يف مجيـــ ــاة املنظـــ ــيم مراعـــ ــة تعمـــ يواصـــــل كفالـــ

  اإلنسانية؛ واألنشطة
ــشجع   - ٢٧   ــد     ت ــى حتدي ــة عل ــة املعني ــة والدولي ــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليمي ال

اش املبكـر منـها   أفضل املمارسـات لتحـسني عمليـات التأهـب للكـوارث والتـصدي هلـا واإلنعـ               
  وتعميمها على حنو أفضل وتطوير املبادرات احمللية الناجحة يف هذا الصدد، حسب االقتضاء؛

املبذولــة مــن أجــل جلهــود اإىل منظومــة األمــم املتحــدة حتــسني تنــسيق  تطلــب  - ٢٨  
هـود  اجل تعزيـز  ، بطـرق مـن بينـها   اإلنعاش من الكوارث، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلـة التنميـة         

اإلنعـاش مـن الكـوارث    جمال االستراتيجي يف التخطيط املؤسسي والتنسيقي و  ذولة من أجل    املب
  دعما للسلطات الوطنية؛
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باملنظمات اإلنـسانية واإلمنائيـة املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة أن تواصـل            يب  - ٢٩  
وأن وثها حبـد والتنبؤ بذل اجلهود الالزمة لضمان القدرة على االستمرار يف التصدي للكوارث    

  تواصل حتسني التنسيق يف عمليات اإلنعاش دعما جلهود السلطات الوطنية؛
ــة يف جمــال العمــل    مب يــب- ٣٠   نظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعل

،  الكــوارثأخطــار تعزيــز احلــد مــن   لــدعماإلنــساين أن حتــسن تعمــيم األدوات واخلــدمات    
  ؛ منها التأهب هلا واإلنعاش املبكرسيما الو

باملنظمـات اإلنـسانية واإلمنائيـة املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة أن تعمـل،           يب  - ٣١  
بالتشاور مع الدول األعضاء، على تعزيز أدواا وآلياا لكفالة دمج تلبية االحتياجات وتقدمي      
ــسانية      ــشطة التأهــب للكــوارث واالســتجابة اإلن ــق اإلنعــاش املبكــر يف ختطــيط أن ــدعم لتحقي ال

  ، حسب االقتضاء؛ وتنفيذهاوالتعاون اإلمنائي
تـوفري  علـى  إلنعـاش املبكـر، وتـشجع     ل توفري مزيد من التمويل    بضرورة تسلم  - ٣٢  

، بطـرق مـن    بهالتنبؤ وميكنالتمويل لإلنعاش املبكر يف الوقت املناسب على حنو يتسم باملرونة       
  ؛القائمةأدوات العمل اإلنساين االستعانة ببينها 

يف جمــال املعنيــة الفاعلــة اجلهــات منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن  جعتــش  - ٣٣  
العمل اإلنساين واإلمنائي على دعم منسقي الشؤون اإلنسانية واملنسقني املقـيمني ـدف تعزيـز        

 مـن بينـها دعـم احلكومـة املـضيفة يف تنفيـذ تـدابري التأهـب وتنـسيق          ، أمـور للقيام بعدة قدرام  
طلع ا األفرقة القطرية دعما للجهود الوطنيـة، وتـشجع أيـضا منظومـة      أنشطة التأهب اليت تض   

يف جمـال العمـل اإلنـساين علـى زيـادة تعزيـز       املعنيـة  الفاعلـة  اجلهـات  األمم املتحدة وغريهـا مـن     
 املـساعدة اإلنـسانية مـن أجـل دعـم      للعـاملني يف جمـال تقـدمي   املـرن  والقدرة على النشر الـسريع     
  مباشرة؛ الكوارثية يف أعقاب احلكومات واألفرقة القطر

على ضرورة حشد موارد كافية مستدامة يسهل االستعانة ا ألنـشطة    تشدد    - ٣٤  
احلـصول، علـى حنـو    اإلنعاش والتأهب واحلـد مـن أخطـار الكـوارث مـن أجـل كفالـة إمكانيـة              

 حـاالت  ميكن التنبؤ به ويف الوقت املناسب، على املوارد الالزمة لتقدمي املـساعدة اإلنـسانية يف           
  الطوارئ النامجة عن الكوارث املرتبطة بأخطار طبيعية؛

بإجنــازات الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ وإســهامه يف تعزيــز   ترحــب  - ٣٥  
االستجابة اإلنسانية يف وقت مبكر وحتـسينها، ويـب جبميـع الـدول األعـضاء النظـر يف تقـدمي             

اخلـــاص ومجيـــع املعنـــيني مـــن األفـــراد املزيـــد مـــن التربعـــات إىل الـــصندوق، وتـــدعو القطـــاع 
 االلتــزام بتقــدمي تربعــات ، مــىت أمكــن ذلــك،واملؤســسات إىل القيــام بــذلك، بطــرق مــن بينــها  

 التربعـات  تقـدم ، وتـشدد علـى ضـرورة أن        يف وقـت مبكـر    بتقـدميها    التعهدوالسنوات   متعددة
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ة، وأال متس بـاملوارد املتاحـة   إىل التعهدات احلالية بتقدمي املساعدة إىل الربامج اإلنساني     باإلضافة  
  التنمية؛ للتعاون الدويل من أجل 

املعنـــيني مـــن األفـــراد   ومجيـــع   الـــدول األعـــضاء والقطـــاع اخلـــاص    تـــدعو  - ٣٦  
   اإلنسانية؛ األخرى لألغراضآليات التمويل واملؤسسات إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل

ــة العمــل علــى كفا إىل األمــني العــام أن يواصــل  تطلــب  - ٣٧   علــى حنــو التــصدي ل
وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامـة يف    على الصعيد الدويل    للكوارث الطبيعية   أفضل  

 توصـيات عــن كيفيــة كفالـة تقــدمي املــساعدة    يف تقريــرهيــدرجوالـستني وأن  الــسادسة دورـا  
 املـستفادة  اإلنسانية بطرق تدعم االنتقال من مرحلة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة وعـن الـدروس         

  .من تعزيز قدرات التنسيق واالستجابة لدى مواجهة الكوارث الطبيعية اهلائلة
  ٧٥اجللسة العامة 

  ٢٠١١ يناير/ كانون الثاين٢٨
  




