
A/RES/60/125األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
15 March 2006

 الستونالدورة
ألعمال من جدول ا)أ (٧٣البند

05-49508
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 ])Add.1  وA/60/L.39(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
 

ــدان - ٦٠/١٢٥ ــاون الــــدويل بــــشأن تقــــدمي املــــساعدة اإلنــــسانية يف ميــ التعــ
 الكوارث الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد  ، الــذي١٩٩١ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٤٦/١٨٢قرارهــا إذ تعيـد تأكي

يتــضمن مرفقــه املبــادئ التوجيهيــة لتعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها منظومــة
املتحدة يف حـاالت الطـوارئ، فـضال عـن مجيـع قراراـا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل بـشأن األمم

 اإلغاثـة إىل مرحلـة التنميـة،تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، مـن مرحلـة
ــس ــوعية للمجلـ ــدورات املوضـ ــن الـ ــسانية مـ ــاألجزاء اإلنـ ــة بـ ــرارات املتعلقـ ــشري إىل القـ وإذ تـ

 االقتصادي واالجتماعي،
ـــزاهةوإذ تــسلم  ــسانية والن ــاد واإلن ــادئ احلي ــوخي مب ــة ت يف تقــدميواالســتقالل بأمهي

 املساعدة اإلنسانية،
ل يعين انفصال األهـداف اإلنـسانية عـن األهـدافعلى أن االستقالوإذ تعيد التأكيد 

أي أهـداف أخـرى قـد تـسعى إىل حتقيقهـا أي جهـة  أوالعـسكرية  أواالقتـصادية  أوالسياسية
 فاعلة فيما يتعلق بااالت اليت يضطلع فيها بالعمل اإلنساين،

ــإعالن هيوغــووإذ ترحــب  ــرة، وإطــار عمــل هيوغــو)١(ب ــاء:٢٠١٥-٢٠٠٥  للفت بن
ــدرة األ ــة الكــوارثق ــى مواجه ــات عل ــم واتمع ــدورة)٢(م ــصادر عــن ال ــشترك ال ــان امل ، والبي

،)٣( مـن أجـل مـستقبل أكثـر أمنـااألخطـاراحلـد مـن:االستثنائية املعنية بكارثـة احملـيط اهلنـدي
_______________

)١( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار. 
 .٢املرجع نفسه، القرار )٢(
)٣( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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لكــوارث املعقــود يف كــويب، هيوغــو،بالــصيغة الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــاملي املعــين باحلــد مــن ا
 ،٢٠٠٥يناير/ الثاينكانون ٢٢إىل ١٨ترة مناليابان يف الف

أن الدولــة املتــضررة هــي املــسؤولة يف املقــام األول عــن الــشروع يفعلــى تــشددوإذ 
ــسري عمــل ــا وعــن تي ــذها داخــل إقليمه ــسيقها وتنفي ــا وتن ــسانية وتنظيمه ــساعدة اإلن تقــدمي امل

 املنظمات اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،
 االضطالع جبهـود التأهـب للكـوارثعنمسؤولية الدول كافةعلى  أيضاتشددوإذ 

 والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه اآلثار إىل احلد األدىن مـع التـسليموالتصدي هلاالطبيعية
يف الوقت ذاته بأمهية التعاون الـدويل يف دعـم جهـود البلـدان املتـضررة الـيت قـد تكـون قـدراا

  ذه االحتياجات حمدودة،على الوفاء
احلـد مـن والكـوارث الطبيعيـةإدارةدور حاسـم يف منلموارد احملليةل  ماوإذ تالحظ 

فـضال عـن دور القـدرات املوجـودة داخـل للكـوارث واإلنعـاش والتنميـة،والتصديأخطارها
 البلدان،

ضررة مـن أجـلبأمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول املتـوإذ تسلم 
التصدي للكوارث الطبيعية يف مجيع مراحلها، وأمهية تعزيز القدرة على التصدي لدى البلـدان

 املتضررة بالكوارث،
، مبـا يف ذلـك البلـدانر اهلام الذي تؤديه الدول األعـضاءالدووإذ تالحظ مع التقدير 

املتـضررة بـالكوارثالنامية اليت منحت مساعدة سخية متواصلة وضرورية للبلـدان والـشعوب
 الطبيعية،

  الدور اهلام الذي تؤديه مجعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة،وإذ تدرك 
 يف التأهــب لوقــوعباعتبارهــا جــزءا مــن حركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدوليــة،

 إلنعاش والتنمية،لجهوديبذل من  وماوالتصدي هلاأخطارهاالكوارث واحلد من
 يفاألخطــاراحلــد مــنعنـصرإدمــاج أوجــه الــضعف ومعاجلـةأمهيــةعلــى تـشددوإذ 

 الطبيعيـةبعـد وقـوع الكـوارث  مـاواالنتعـاش يف مرحلـةمجيع مراحل إدارة الكوارث الطبيعية
 ،والتخطيط اإلمنائي

الذي اضطلعت به اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعـةبالعملوإذ ترحب 
األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فيمــا يتعلــق بإقامــة نظــم إقليميــة لإلنــذار املبكــرملنظمــة
املتوسط ومنطقة مشال شـرقاألبيض، ومنطقة البحراهلندي تسونامي يف منطقة احمليطبأمواج
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 اقتراح عقد مؤمتر دويل ثالث يعىن بنظم اإلنذار املبكـر يف الفتـرةتالحظوإذ ،احمليط األطلسي
 أملانيا، يف بون،٢٠٠٦مارس/آذار ٢٩ إىل٢٧ من
بــأن اجلهــود املبذولــة لتحقيــق منــو اقتــصادي وتنميــة مــستدامة وحتقيــقوإذ تــسلم 

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا
 هـذه اجلهـود يفتقـدمهايـة الـيت ميكـن أنبفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تالحظ املسامهة اإلجياب

 تعزيز قدرة السكان على التصدي هلذه الكوارث،
أمهية دور منظمات التنمية يف دعم اجلهـود الوطنيـةعلى، يف هذا السياق،تشددوإذ 

  التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،املبذولة من أجل
ــيط علمــا - ١  عــاون الــدويل بــشأن تقــدميالت” ةاملعنونــرير األمــني العــامابتقــ حت

ةــــة إىل مرحلـــــة اإلغاثـمــن مرحلــاالنتقــالاملــساعدة اإلنــسانية يف ميــدان الكــوارث الطبيعيــة،
تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف حـــاالت”  و)٤(“التنميــة

والوقايـة يف أعقـاب والـتعمريتعزيز اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ واإلصـالح”  و)٥(“الطوارئ
االنتقـال مـن اإلغاثـة”و )٦(“اهلنـديالكارثة النامجة عن أمواج تسونامي اليت عصفت باحمليط

 ؛)٨(“للطوارئاملركزيحتسني الصندوق املتجدد”  و)٧(“إىل التنمية
واآلثار املتزايدة املترتبـة لعدد ونطاق الكوارث الطبيعية  قلقهابالغتعرب عن - ٢ 

،تسبب يف حدوث خـسائر جـسيمة يف األرواح واملمتلكـات يف مجيـع أحنـاء العـامل اليت تعليها
سيما يف اتمعات الضعيفة الـيت تفتقـر إىل القـدرات الكافيـة للتخفيـف بـصورة فعالـة مـن وال

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجل املترتبة على الكوارث الطبيعية؛
 وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة)١(الـدول التنفيـذ الكامـل إلعـالن هيوغـوب يب - ٣ 

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

النتعـاش املـادي واالجتمـاعي واالقتـصادي املــستدام،املنكوبـة الـيت متـر مبرحلـة انتقـال صـوب ا
  يف عمليات اإلنعاش واإلصالح يف أعقاب الكوارث؛األخطارومن أجل أنشطة احلد من

_______________

)٤( A/60/227. 
)٥( A/60/87-E/2005/78. 
)٦( A/60/86-E/2005/77. 
)٧( A/60/89-E/2005/79. 
)٨( A/60/432. 
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يلـزم مــن تــدابري تــشريعية  مــا، عنــد االقتــضاء،تتخـذجبميــع الــدول أنيـب - ٤ 
ن تواصــل تنفيــذ تلــكوغريهــا مــن التــدابري املالئمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة وأ

  الكـوارث يف التخطـيط اإلمنـائي، أخطار احلد مناستراتيجياتوأن تدرجالتدابري تنفيذا فعاال
وإىلإىل اتمع الـدويل أن يواصـل تقـدمي املـساعدة إىل البلـدان الناميـةيف هذا السياقوتطلب

 ؛البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية
، واهليئـــات ذات الـــصلة يفاملتـــضررةبالتعـــاون الفعـــال بـــني الـــدولترحـــب - ٥ 

منظومــة األمــم املتحــدة، والبلــدان املاحنــة، واملؤســسات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة، واملنظمــات
 واتمع املدين يف جمـال الدوليةاألخرى ذات الصلة مثل حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر

الطوارئ وتقدميها، وتؤكد احلاجة إىل مواصلة ذلك التعـاون وتقـدميتنسيق اإلغاثة يف حاالت
اإلغاثة يف مجيع مراحل عمليات اإلغاثة وجهود اإلصالح والتعمري املتوسطة والطويلة األجـل،

  الطبيعية مستقبال؛األخطاربطريقة يكون من شأا احلد من الضعف يف مواجهة
سـيما البلـدان الناميـة، لتعزيـز قـدراا  البدعم جهـود البلـدان، االلتزامتكرر - ٦ 

  هلا بسرعة واحلد من آثارها؛والتصدي للكوارث الطبيعيةالتأهبعلى مجيع املستويات بغية
بــذلأنــه مــن أجــل املــضي يف تعزيــز فعاليــة املــساعدة اإلنــسانية ينبغــي تؤكــد - ٧ 

اق عمليـة اسـتخدامجهود خاصة يف جمال التعاون الدويل من أجل مواصلة حتسني وتوسيع نط
ــة، ــة واحمللي ــدرات الوطني ــضاء، اســتخدامالق ــد االقت ـــةوعن ــة ودون اإلقليميــ ــدرات اإلقليمي  الق

  أكـربةيـبفعالميكـن أن يتـاح  مـاللبلدان النامية يف جمال التأهب للكوارث والتصدي هلـا، وهـو
 كارثة؛حدوثوتكلفة أقل بالقرب من موقع

 عـن طريـقسـيما  والية تعزيز التعاون الدويل،يف هذا السياق أمه تؤكد أيضا - ٨ 
ــسانية ــساعدة اإلن يفيف حينــهااالســتخدام الفعــال لآلليــات املتعــددة األطــراف، يف تقــدمي امل

مرحلــةحــاالت الكــوارث يف مجيــع مراحلــها، مــن مرحلــة اإلغاثــة والتخفيــف مــن آثارهــا إىل
 ، مبا يف ذلك توفري املوارد الكافية؛التنمية

صـفهو ب التـابع لألمانـة العامـةبدور مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ترحب - ٩ 
مركز تنسيق داخل منظومة األمم املتحدة بكاملها من أجـل تعزيـز جهـود التـصدي للكـوارث

 اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وسائر الشركاء العـاملني يف اـالاملنظماتوتنسيقها فيما بني
 اإلنساين؛

من أجل زيادة تعزيز فعالية املـساعدة اإلنـسانية، بإدمـاج خـرباء ترحب أيضا - ١٠ 
مــن البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث الطبيعيــة يف نظــام األمــم املتحــدة لتقيــيم الكــوارث
والتنسيق، وكذلك يف أعمال الفريق االستشاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ مـن أجـل مـساعدة
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املنــاطق احلــضرية وإنــشاء آليــاتالبحــث واإلنقــاذ يفقــدراا يف جمــالهــذه البلــدان يف تعزيــز
وتـــشري يف هـــذا الـــصدد إىل ، الوطنيـــة والدوليـــة يف امليـــدانلالســـتجابةلتحـــسني تنـــسيقها

تعزيــز فعاليــة وتنــسيق” املعنــون٢٠٠٢ديــسمرب/ األولكــانون ١٦ املــؤرخ٥٧/١٥٠ قرارهـا
 ؛“ق احلضرية املقدمة يف جمال البحث واإلنقاذ باملناطالدوليةاملساعدة

إىل األمني العام القيام، بالتـشاور مـع الـدول واملنظمـات ذات الـصلة،تطلب - ١١ 
مبواصلة استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرات اتمع الدويل على االستجابة السريعة من

 رية؛أجل تقدمي اإلغاثة اإلنسانية الفورية، باالستفادة من الترتيبات القائمة واملبادرات اجلا
ــظ - ١٢  ــة إىل تالحـ ــلةاحلاجـ ــزيمواصـ ــسني إدارة واســـتخدام الـــسجل املركـ حتـ

لقــدرات إدارة الكــوارث، مبـــا يف ذلــك دليـــل التكنولوجيــات املتقدمـــة لالســتجابة حلـــاالت
إىل وتطلـبالكوارث، الذي ينطوي على إمكانية دعـم ختطـيط أنـشطة التأهـب واالسـتجابة،

  تنفيذ هذا القرار؛عنل السجل املركزي يف تقريرهاألمني العام إدراج معلومات عن عم
الـيت ابـط أكثـر منهجيـة مـع الـدول األعـضاءإىل األمني العام إقامـة روتطلب - ١٣ 

  للكوارث الطبيعية بغية حتديد توافر هذه األصول؛تقدم أصوال عسكرية للتصدي
مييكـــون تقـــد  الاجلهـــات املاحنـــة علـــى النظـــر يف أمهيـــة ضـــمان أنتـــشجع - ١٤ 

الـيت قـدالطبيعيـةاملساعدة يف حاالت الكوارث الطبيعية األشد وطأة علـى حـساب الكـوارث
تكون أقل وطـأة نـسبيا، مـع مراعـاة أن تكـون االحتياجـات هـي القـوة الدافعـة وراء ختـصيص

 ؛املوارد
ــشجع - ١٥  ــضم تـ ــيت مل تنـ اتفاقيـــة تـــامبريي بـــشأن تـــوفري مـــواردإىلالـــدول الـ

،)٩(الالسلكية ألغـراض التخفيـف مـن أثـر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـةاالتصاالت السلكية و
ــدأ ســريااالــيت ــاينكــانون ٨ يفب ــاير/ الث ــى النظــر يفيهــاتــصدق عل  أو،٢٠٠٥ين ــام عل القي

 ؛بذلك
ــضائية تــشجع - ١٦  ــات االستــشعار مــن بعــد الف ــادة اســتخدام تكنولوجي ــى زي عل

 التقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارهـا،، فضال عن تبادل البيانات اجلغرافيةواألرضية
 وإدارا، حسب االقتضاء؛

الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـةتشجع - ١٧ 
بعـد الكـوارث يف  مـاعلى تعزيز القدرة العامليـة علـى اإلنعـاش املـستدام يف مرحلـةذات الصلة

 التقليــديني وغــري التقليــديني، وحتديــد ونــشر الــدروسجمــاالت مثــل التنــسيق بــني الــشركاء
_______________

 .٤٠٩٠٦، الرقم٢٢٩٦، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
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مـــشتركة لتقيـــيم احتياجــــات اإلنعـــاش، ووضــــعوآليــــاتاملـــستفادة، واســـتحداث أدوات
ــنوبرجمتــها،االســتراتيجيات ــاش،األخطــار وإدمــاج عنــصر احلــد م ــات اإلنع ــع عملي  يف مجي

 لذلك؛ جلهود اجلارية حتقيقابا وترحب
 املتحـــدة حتـــسني تنـــسيقها جلهـــود اإلنعـــاش مـــنإىل منظومـــة األمـــمتطلـــب - ١٨ 

 التنمية من خالل القيام جبملة أمور منها تعزيز جهـود مرحلة اإلغاثة إىل مرحلةالكوارث، من
التخطيط املؤسسي والتنسيقي واالستراتيجي يف إطار اإلنعاش مـن الكـوارث دعمـا للـسلطات

 الوطنية؛
 لكفالة استجابة مـن األمـم املتحـدةأمهية احلصول السريع على األموال تؤكد - ١٩ 

 ؛ على حنو أفضلحلاالت الطوارئ اإلنسانية تتم يف حينها وميكن التنبؤ ا
 الدوليــة للكــوارثاالســتجابةإىل األمــني العــام أن يواصــل حتــسنيتطلــب - ٢٠ 

 .الطبيعية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والستني
 ٦٣ العامةاجللسة

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٥
 


