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التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث  - ٢٥/٥٨
الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تعيـد تـأكيد قرارهـا ١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩١، الــذي 
يتضمـن مرفقـه املبــادئ التوجيهيــة لتعزيــز تنســيق املســاعدة اإلنســانية الــيت تقدمــها منظومــة 
األمم املتحدة يف حـاالت الطـوارئ، فضـال عـن مجيـع قراراـا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل بشـأن 
تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعيــة، مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة، 
وإذ تشــري إىل القــرارات املتعلقــة بــاألجزاء اإلنســــانية مـــن الـــدورات املوضوعيـــة للمجلـــس 

االقتصادي واالجتماعي، 
وإذ تســلم بأمهيــة توخــي مبــادئ احليــاد واإلنســانية والنـــزاهة يف تقــــدمي املســـاعدة 

اإلنسانية، 
وإذ تؤكـد أن الدولـة املتضـررة هـي املسـؤولة يف املقـام األول عـن الشــروع يف تقــدمي 
املساعدة اإلنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذهــا داخـل إقليمـها، وعـن تيسـري عمـل املنظمـات 

اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، 
وإذ تؤكـد أيضـا أمهيـة إدمـاج احلـد مـن املخـاطر يف التخطيـط اإلمنـائي واالنتعـــاش يف 

مرحلة ما بعد وقوع الكوارث، 
وإذ تؤكـد كذلـك، يف هـذا الســـياق، أمهيــة دور منظمــات التنميــة يف دعــم اجلــهود 

الوطنية يف التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، 
وإذ تؤكد مسؤولية الـدول كافـة عـن االضطـالع جبـهود التـأهب للكـوارث الطبيعيـة 
ودرئها والتخفيف من آثارها بغية تقليل هـذه اآلثـار إىل احلـد األدىن، مـع التسـليم، يف الوقـت 
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ذاته بأمهية التعاون الدويل يف دعم جهود البلدان املتضررة الـيت قـد تكـون قدراـا علـى الوفـاء 
ذه االحتياجات حمدودة، 

وإذ ترحب باالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
وإذ تؤكد ضرورة قيام السلطات الوطنية بتعزيز مرونة السكان يف مواجهة الكـوارث 
عـن طريـق مجلـة أمـور منـها تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث مـن أجـل تقليــل 
املخاطر اليت يتعرض هلـا النـاس، وسـبل معيشـتهم، والبنيـة األساسـية االجتماعيـة واالقتصاديـة، 

واملوارد البيئية، 
وإذ تأخذ يف االعتبار ما أسفر عنه املؤمتر الـدويل الثـاين املعـين باإلنـذار املبكـر، الـذي 
ـــة  عقـد يف بـون، أملانيـا، يف الفـترة مـن ١٦ إىل ١٨ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣، حتـت رعاي

األمم املتحدة، 
ــة  وإذ تالحـظ الـدور احلاسـم الـذي تلعبـه املـوارد احملليـة يف مواجهـة الكـوارث الطبيعي

فضال عن دور القدرات املوجودة داخل البلدان، 
وإذ تدرك الدور اهلام الذي تؤديه مجعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة، 
يف التأهب لوقوع الكوارث واحلد من خماطرها والتصدي هلا وجهود اإلنعاش والتنمية املتعلقـة 

ا، 
وإذ تؤكد أمهية زيادة وعي البلـدان الناميـة بـالقدرات املوجـودة حاليـا علـى كـل مـن 

الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل واليت ميكن استخدامها ملساعدا، 
وإذ تؤكد أيضا أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهود الـيت تبذهلـا الـدول املتضـررة مـن 
أجل التصدي للكوارث الطبيعية يف مجيـع مراحلـها، مبـا يف ذلـك اجلـهود املبذولـة التقـاء تلـك 
الكوارث والتأهب هلا والتخفيف من آثارها، ومن أجل اإلنعاش والتعمري، وأمهية تعزيـز قـدرة 

البلدان املتضررة على التصدي، 
وإذ ترحـب باجلـهود الـيت تبذهلـــا الــدول األعضــاء، بتســهيالت مــن مكتــب تنســيق 
الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة وبالتعـــاون مــع الفريــق االستشــاري الــدويل للبحــث 
واإلنقاذ، من أجل حتسني كفاءة وفعاليـة تقـدمي املسـاعدة الدوليـة للبحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق 
احلضرية، وإذ تالحظ، يف هذا الصـدد، قرارهـا ١٥٠/٥٧ املـؤرخ ١٦ كـانون األول/ديسـمرب 
٢٠٠٢ واملعنـون �تعزيـز فعاليـة وتنسـيق املسـاعدة الدوليـة املقدمـة يف جمـال البحـــث واإلنقــاذ 

باملناطق احلضرية�، 
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ـــق االستشــاري الــدويل  وإذ تشـجع، يف هـذا الصـدد، اجلـهود الراميـة إىل تعزيـز الفري
للبحث واإلنقاذ وأفرقته اإلقليمية، وخباصة من خالل اشتراك ممثلني لعدد أكـرب مـن البلـدان يف 

ما يضطلع به من أنشطة، 
وإذ تضـع يف اعتبارهـا  مـا ميكـن أن يسـببه النقـص يف املـوارد مـن آثـار علـى التــأهب 
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، 
وإذ تشـدد علـى احلاجـة إىل مزيـد مـن التحســـني يف املعلومــات والتحليــالت املتاحــة 

بشأن االحتياجات املتعلقة بالكوارث الطبيعية وطرق التصدي هلا ومتويلها، 
ـــدويل بشــأن تقــدمي  حتيـط علمـا بتقريـري األمـني العـام املعنونـني �التعـاون ال - ١
املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلـــــــة التنميـة�(١) 

و �تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ�(٢)؛ 
تعرب عن عميق قلقها لتزايد عدد ونطاق الكوارث الطبيعية اليت تتسبب يف  - ٢
حدوث خسائر جسيمة يف األرواح واملمتلكات يف مجيع أحناء العامل، واآلثـار املـتزايدة املترتبـة 
عليها، وال سيما يف اتمعات الضعيفة اليت تفتقر إىل القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالـة 
مـن اآلثـار االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة السـلبية الطويلـــة األجــل املترتبــة علــى الكــوارث 

الطبيعية؛ 
يـب جبميـع الـدول أن تعتمـد، عنـد االقتضـاء، مـا يلـزم مـن تدابـري تشــريعية  - ٣
وغريهـا مـن التدابـري املالئمـة للتخفيـف مـن آثـار الكـوارث الطبيعيـة وأن تواصـل تنفيـــذ تلــك 
التدابري تنفيذا فعاال يشمل، يف مجلة أمور، اتقاء الكوارث بوسائل من قبيل االسـتخدام املالئـم 
ــدرات يف  لألراضـي ووضـع قواعـد تنظيميـة للمبـاين، عـالوة علـى التـأهب للكـوارث وبنـاء الق
جمال التصدي هلا والتخفيف من آثارها، وتطلب إىل اتمع الدويل أن يواصل تقـدمي املسـاعدة 

إىل البلدان النامية يف هذا الشأن؛ 
ـــاون الــدويل، وال ســيما مــن خــالل  تؤكـد يف هـذا السـياق أمهيـة تعزيـز التع - ٤
االســتخدام الفعــال لآلليــات املتعــددة األطــراف، يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف حــــاالت 
ـــة منــها والتخفيــف مــن آثارهــا، إىل مرحلــة  الكـوارث يف مجيـع مراحلـها، مـن مرحلـة اإلغاث

التنمية، مبا يف ذلك توفري املوارد الكافية؛  
                                                           

 .A/58/434 (١)
 .A/58/89-E/2003/85 (٢)
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تؤكـد أيضـــا أن املســاعدة اإلنســانية يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة ينبغــي  - ٥
تقدميـها وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف مرفـق القـــرار ١٨٢/٤٦ ومبراعاــا علــى النحــو 
الواجب، وينبغي حتديد هذه املساعدة علـى أسـاس البعـد اإلنسـاين واالحتياجـات النامجـة عـن 

كل كارثة طبيعية على حدة؛ 
تسـلم بـأن النمـو االقتصـادي والتنميـة املســـتدامة يســهمان يف حتســني قــدرة  - ٦

الدول على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتصدي والتأهب هلا؛ 
تؤكد من جديــد أن حتليـل خمـاطر الكـوارث واحلـد مـن إمكانيـة التعـرض هلـا  - ٧
يشـكالن جـزءا ال يتجـزأ مـن تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية والقضـاء علـى الفقـــر واســتراتيجيات 
التنميـة املسـتدامة وينبغـي مراعامـا يف اخلطـط اإلمنائيـة جلميـع البلـدان واتمعـــات الضعيفــة، 
مبا يف ذلك، عند االقتضاء، يف اخلطط املتصلة باالنتقال من مرحلة اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة، 
وتؤكد من جديد أنه جيب، يف إطار هذه االستراتيجيات الوقائية، مواصلة تعزيز نظـم التـأهب 
للكوارث واإلنذار املبكر ـا علـى الصعيديـن القطـري واإلقليمـي، بوسـائل منـها التنسـيق بـني 
ــــدان املتضـــررة  اهليئــات املعنيــة لألمــم املتحــدة بشــكل أفضــل والتعــاون مــع حكومــات البل
واملنظمـات اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات املعنيـة ـــدف زيــادة فعاليــة التصــدي للكــوارث 

الطبيعية إىل أقصى حد والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، وال سيما يف البلدان النامية؛ 
تشـدد علـى أمهيـــة وضــع واســتكمال اخلطــط الوطنيــة للتــأهب للكــوارث،  - ٨
حسب االقتضاء، حسبما مت االتفاق عليه يف املؤمتر الدويل السـابع والعشـرين للصليـب األمحـر 

واهلالل األمحر املعقود يف جنيف يف عام ١٩٩٩؛ 
تشدد أيضا على أمهية حتسني التعاون الدويل، مبا يف ذلك مـع األمـم املتحـدة  - ٩
واملنظمات اإلقليمية، من أجــل مسـاعدة البلـدان الناميـة يف جـهودها الراميـة إىل بنـاء القـدرات 

والتنبؤ بالكوارث الطبيعية والتأهب والتصدي هلا؛  
تؤكد احلاجة إىل الشراكة بني احلكومات ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة  - ١٠
واملنظمات اإلنسانية ذات الصلة والشركات املتخصصة لتشجيع التدريب على تعزيز مسـتوى 

التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي هلا؛ 
تؤكـد أيضـا احلاجـــة إىل تعزيــز فــرص البلــدان الناميــة املتضــررة بــالكوارث  - ١١
الطبيعيـــة يف احلصـــول علـــى التكنولوجيـــات املتصلـــة بنظـــم اإلنـــذار املبكـــر ونقـــــل هــــذه 

التكنولوجيات، ويف االستفادة من برامج التخفيف من آثار هذه الكوارث؛ 
تشـجع علـى زيـادة استخـدام تكنولوجيـــات االستشــعار مــن بعــد الفضائيــة  - ١٢

واألرضية التقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها وإدارا، حسب االقتضاء؛ 
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تشـجع أيضـا علـى القيـام، يف هـذه العمليـــات، بتقاســم البيانــات اجلغرافيــة،  - ١٣
مبا فيها صور االستشعار مـن بعـد والبيانـات املسـتمدة مـن نظـام املعلومـات اجلغرافيـة والنظـام 
العاملي لتحديد املواقع، بني احلكومات والوكاالت الفضائية واملنظمات اإلنسانية الدوليـة ذات 
الصلـة، حسـب االقتضـاء، وتالحـظ أيضـا، يف ذلـك السـياق، املبـادرات املضطلـع ـــا يف هــذا 
الشأن، من قبيل املبادرات اليت اضطلـع ـا كـل مـن املركـز الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث 

الكبرية والشبكة العاملية للمعلومات املتعلقة بالكوارث؛ 
تؤكد ضرورة بذل جهود خاصة يف جمـال التعـاون الـدويل مـن أجـل مواصلـة  - ١٤
حتسني وتوسيع نطاق عملية استخدام القدرات الوطنية واحمللية، واستخدام القـدرات اإلقليميـة 
ودون اإلقليميـــة للبلدان النامية يف جمال التأهب للكوارث والتصدي هلا، عنـد االقتضـاء، وهـو 

ما قد يتم بالقرب من موقع حدوث الكارثة، بصورة فعالة وتكلفة أقل؛ 
تسلم، يف هذا الصدد، بأن نظام األمـم املتحـدة لتقييــم الكـوارث والتنسيـــق  - ١٥
مـا فتـئ ميثـل أداة قيمـــة يتــاح بواســطتها للــدول األعضــاء الدرايــة الفنيــة يف إدارة الكــوارث 

للتصدي حلاالت الطوارئ اليت تقع بصورة فجائية؛ 
ترحب بدور مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة بصفتـه  - ١٦
مركز تنسيق داخل منظومة األمم املتحدة بكاملها من أجـل تعزيـز جـهود التصـدي للكـوارث 
وتنسيقها فيما بني الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وسائر الشركاء العاملني يف اـال 

اإلنساين؛ 
حتيـط علمـا مـع االهتمـام باملبـادرات الـــيت اختذهــا مكتــب تنســيق الشــؤون  - ١٧
اإلنسانية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إلنشاء مناصب إقليمية خلرباء استشاريني يف التصـدي 
للكوارث وخرباء استشاريني يف احلد من الكـوارث ملسـاعدة البلـدان الناميـة يف بنـاء القـدرات 

لدرء الكوارث والتأهب هلا والتخفيف من آثارها والتصدي هلا بطريقة منسقة ومتكاملة؛ 
تشجع على مواصلة التعاون بني منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة  - ١٨

من أجل زيادة قدرة هذه املنظمات على التصدي للكوارث الطبيعية؛ 
تشـجع الـدول الـيت مل تنضـم أو تصـدق علـى اتفاقيـــة تامبــريي بشــأن توفــري  - ١٩
مـوارد االتصـاالت السـلكية والالســـلكية ألغــراض التخفيــف مــن أثــر الكــوارث ولعمليــات 
ـــريي، فنلنــدا، يف ١٨ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨، علــى النظــر يف  اإلغاثـة، الـيت اعتمـدت يف تامب

مسألة التوقيع أو التصديق عليها؛ 
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تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتعـــاون مــع املنظمــات والشــركاء ذوي  - ٢٠
الصلة، بوضع الصيغة النهائية لدليل التكنولوجيات املتطورة للتصدي للكـوارث بوصـف ذلـك 

جزءا جديدا من السجل املركزي لقدرات إدارة الكوارث(٣)؛ 
تشجع اجلهات املاحنة على النظــر يف أمهيـة ضمـان أال يكـون تقـدمي املسـاعدة  - ٢١
يف حاالت الكوارث الطبيعية األشد وطأة علـى حسـاب الكـوارث الـيت قـد تكـون أقـل وطـأة 
نسبيا، مع مراعاة أن تكون االحتياجات هي القـوة الدافعـة وراء ختصيـص املـوارد، فضـال عـن 
أمهيـة بـذل اجلـهود مـن أجـل زيـادة مســـتوى املســاعدة املقدمــة لــربامج احلــد مــن الكــوارث 

والتأهب هلا، وألنشطة التصدي للكوارث والتخفيف من آثارها؛ 
تطـلب إىل األمـني العـام أن يـدرس طـرق زيـــادة حتســني تقييــم االحتياجــات  - ٢٢
وجهود التصدي وتعزيز توافر البيانات املتعلقة بالتمويل ملواجهة التصدي للكـوارث الطبيعيـة، 
وأن ينظر يف تقدمي توصيات حمددة من أجل حتسني التصدي للكـوارث الطبيعيـة علـى الصعيـد 
الـدويل بنـاء علـى تلـك الدراسـة، عنـد االقتضـاء، آخـذا يف االعتبـار أيضـا ضـرورة معاجلـــة أي 
اختالالت أو أوجه قصور جغرافية أو قطاعية تعـتري حـاالت التصـدي هـذه حيثمـا وجـدت، 
عالوة على االستفادة من الوكاالت الوطنية العاملة يف جمـال التصـدي حلـاالت الطـوارئ علـى 

حنو أكثر فعالية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني. 
اجللسة العامة ٦٩ 
٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 
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