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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ]) Add.1و A/61/L.42(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

التعـــاون الـــدويل بـــشأن تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان        - ٦١/١٣١
 الكوارث الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية 

 ،إن اجلمعية العامة 
، الـذي   ١٩٩١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٤٦/١٨٢ قرارهـا    إذ تعيد تأكيـد    

 يتضمن مرفقه املبادئ التوجيهية لتعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها منظومـة األمـم                  
املتحدة يف حـاالت الطـوارئ، فـضال عـن مجيـع قراراهتـا املتعلقـة بالتعـاون الـدويل بـشأن تقـدمي             

ة اإلغاثــة إىل مرحلــة التنميــة، وإذ املـساعدة اإلنــسانية يف ميــدان الكـوارث الطبيعيــة، مــن مرحلـ   
اإلنــسانية مــن الــدورات املوضــوعية  املتخــذة يف األجــزاء املتعلقــة بالــشؤون تــشري إىل القــرارات

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي،
ــسلم  ــسانية وال   وإذ ت ــاد واإلن ــادئ احلي ــوخي مب ــة ت ـــز بأمهي يف تقــدمي واالســتقالل اهة ن

 املساعدة اإلنسانية،
األهـداف اإلنـسانية عـن األهـداف         اسـتقالل أن االستقالل يعين     جديدوإذ تؤكد من     
أي أهــداف أخــرى قــد تــسعى إىل حتقيقهــا أي جهــة   أوالعــسكرية  أواالقتــصادية  أوالــسياسية

 اإلنساين،بالعمل فيها يضطلع فاعلة فيما يتعلق باجملاالت اليت 
ــإعالن هيوغــو وإذ ترحــب  ــرة   )١( ب ــاء : ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطــار عمــل هيوغــو للفت بن

ــى مواجهــة الكــوارث    ــدرة األمــم واجملتمعــات عل ــدورة    )٢(ق ــصادر عــن ال ــشترك ال ــان امل ، والبي
، )٣(احلـد مـن األخطـار مـن أجـل مـستقبل أكثـر أمنـا               : االستثنائية املعنيـة بكارثـة احملـيط اهلنـدي        

_______________ 
)١( A/CONF.206/6 ،١ األول، القرار الفصل. 
 .٢املرجع نفسه، القرار  )٢(
)٣( A/CONF.206/6املرفق الثاين ،. 
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، بالــصيغة الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث املعقــود يف كــويب، هيوغــو  
 ،٢٠٠٥يناير / الثاينكانون ٢٢إىل  ١٨اليابان يف الفترة من 

عــن الــشروع يف املــسؤولة يف املقــام األول أن الدولــة املتــضررة هــي علــى  تــشددوإذ  
ــسيقها     ــا وتن ــسانية وتنظيمه ــساعدة اإلن ــدمي امل ــصاهلاتق ــسري عمــل    وإي ــا وعــن تي  داخــل إقليمه
 كوارث الطبيعية،املنظمات اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار ال

 االضطالع جبهـود التأهـب للكـوارث    عنمسؤولية الدول كافة    على   تشدد أيضا وإذ   
 والتخفيف من آثارها بغية تقليل هذه اآلثار إىل احلـد األدىن مـع التـسليم                والتصدي هلا الطبيعية  

راهتا يف الوقت ذاته بأمهية التعاون الـدويل يف دعـم جهـود البلـدان املتـضررة الـيت قـد تكـون قـد                       
 ، يف هذه اجملاالتحمدودة

 واحلـد مـن     الكـوارث الطبيعيـة   إدارة  دور حاسـم يف      من   لموارد احمللية ل  ما وإذ تالحظ  
فـضال عـن دور القـدرات املوجـودة داخـل           أخطارها والتصدي للكـوارث واإلنعـاش والتنميـة،         

 البلدان،
 املتـضررة مـن أجـل        بأمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول          وإذ تسلم  

لـدى  هلـا   التصدي للكـوارث الطبيعيـة يف مجيـع مراحلـها، وأمهيـة تعزيـز القـدرة علـى التـصدي                     
 البلدان املتضررة بالكوارث،

الذي تؤديه الدول األعضاء، مبـا يف ذلـك البلـدان        املهم   الدور   مع التقدير  وإذ تالحظ  
ن والشعوب املتـضررة بـالكوارث       اليت منحت مساعدة سخية متواصلة وضرورية للبلدا       ،النامية

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

 يف التأهــب لوقــوع  باعتبارهــا جــزءا مــن حركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدوليــة،        
 التنمية،إلنعاش ولجهود بذل من  يوالتصدي هلا وماأخطارها الكوارث واحلد من 

 يف األخطــاراحلــد مــن عنــصر إدمــاج معاجلــة أوجــه الــضعف وأمهيــة علــى  تــشددوإذ  
 الطبيعيـة  بعـد وقـوع الكـوارث       مـا  واالنتعـاش يف مرحلـة    مجيع مراحل إدارة الكوارث الطبيعيـة       

 ،والتخطيط اإلمنائي
عـة   بالعمل الذي اضطلعت به اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليـة التاب وإذ ترحب  

ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة فيمــا يتعلــق بإقامــة نظــم إقليميــة لإلنــذار املبكــر   
 ومنطقة البحر األبيض املتوسـط ومنطقـة مشـال شـرق             تسونامي يف منطقة احمليط اهلندي     بأمواج
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يف بكـر  اإلنـذار امل  باملعـين ثالـث   الدويل  الـ ؤمتر  املـ  عقـد     مـع التقـدير    احمليط األطلسي، وإذ تالحظ   
 ،٢٠٠٦مارس /آذار ٢٩ إىل ٢٧الفترة من  يفبون، أملانيا 

 بــأن اجلهـــود املبذولــة لتحقيـــق منــو اقتــصادي وتنميـــة مــستدامة وحتقيـــق      وإذ تــسلم  
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا                    

اجلهـود يف    تلـك    تقـدمها  املسامهة اإلجيابيـة الـيت ميكـن أن          بفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تالحظ    
 الكوارث، االنتعاش من تلكتعزيز قدرة السكان على 

أمهية دور منظمات التنمية يف دعـم اجلهـود الوطنيـة          على  ، يف هذا السياق،     تشددوإذ   
  التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،املبذولة من أجل

ــام رير األمــنيا بتقــحتــيط علمــا  - ١  ــدويل بــشأن تقــدمي    ”املعنونــة  الع التعــاون ال
ة ــــة إىل مرحلـــــة اإلغاثـمــن مرحلــاالنتقــال املــساعدة اإلنــسانية يف ميــدان الكــوارث الطبيعيــة، 

تعزيـــز تنـــسيق املـــساعدة اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها األمـــم املتحـــدة يف حـــاالت ”  و)٤(“التنميـــة
رئ واإلصـالح والـتعمري والوقايـة يف أعقـاب          تعزيز اإلغاثة يف حـاالت الطـوا      ”  و )٥(“الطوارئ

املركـزي  الـصندوق   ”  و )٦(“الكارثة النامجة عن أمواج تسونامي الـيت عـصفت بـاحمليط اهلنـدي            
 ؛)٧(“لطوارئلالستجابة حلاالت ا

 واآلثـار املتزايـدة     عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة       إزاء    قلقها بالغتعرب عن    - ٢ 
ث خـسائر جـسيمة يف األرواح واملمتلكـات يف مجيـع أحنـاء               اليت تتـسبب يف حـدو      املترتبة عليها 

الــيت مــن شــأهنا   ســيما يف اجملتمعــات الــضعيفة الــيت تفتقــر إىل القــدرات الكافيــة         وال،العــامل
لتخفيــف بــصورة فعالــة مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة الــسلبية الطويلــة األجــل    ا

 املترتبة على الكوارث الطبيعية؛
وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة         )١(الكامـل إعـالن هيوغـو     أن تنفذ ب   بالدول   بهتي - ٣ 
ــوارث    : ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــة الكـ ــى مواجهـ ــات علـ ــم واجملتمعـ ــدرة األمـ ــاء قـ ــصوصا )٢(بنـ ، وخـ

االلتزامات املتصلة بتقدمي املساعدة إىل البلـدان الناميـة املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة وإىل الـدول                
لكـي   واالجتماعي واالقتصادي املـستدام      ب االنتعاش املادي  املنكوبة اليت متر مبرحلة انتقال صو     

_______________ 
)٤( A/61/314. 
)٥( A/61/85-E/2006/81. 
)٦( A/61/87-E/2006/77. 
)٧( A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1. 
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بعمليــات ويف أعقــاب الكــوارث  عــاش تنمرحلــة االأنــشطة احلــد مــن األخطــار يف    ب تــضطلع
 ؛اإلصالح
يلــزم مــن تــدابري تــشريعية   مــا، عنــد االقتــضاء،تتخــذ جبميــع الــدول أن هتيــب - ٤ 

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

وإىل إىل اجملتمـع الـدويل أن يواصـل تقـدمي املـساعدة إىل البلـدان الناميـة          يف هذا السياق    وتطلب  
 البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

ت الـصلة يف منظومـة       واهليئات ذا  ون الفعال بني الدول املتضررة     بالتعا رحبت - ٥ 
 واملنظمـات األخـرى ذات      سـسات املاليـة اإلقليميـة والدوليـة        واملؤ األمم املتحدة والبلدان املاحنة   

الصلة مثل حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية واجملتمع املدين يف جمال تنسيق اإلغاثـة               
يف حــاالت الطــوارئ وتقــدميها، وتؤكــد احلاجــة إىل مواصــلة ذلــك التعــاون وتقــدمي اإلغاثــة يف 

يلـة األجـل، بطريقـة      مجيع مراحل عمليات اإلغاثة وجهـود اإلصـالح والـتعمري املتوسـطة والطو            
 يكون من شأهنا احلد من الضعف يف مواجهة األخطار الطبيعية مستقبال؛

سـيما البلـدان الناميـة، لتعزيـز قـدراهتا            ال  االلتزام بدعم جهـود البلـدان،      تكرر - ٦ 
 على مجيع املستويات بغية التأهب للكوارث الطبيعية والتصدي هلا بسرعة واحلد من آثارها؛

بــذل  مــن أجــل املــضي يف تعزيــز فعاليــة املــساعدة اإلنــسانية ينبغــي  أنــه تؤكــد - ٧ 
جهود خاصة يف جمال التعاون الدويل من أجل مواصلة حتسني وتوسيع نطـاق عمليـة اسـتخدام                 

لـدى   القـدرات اإلقليميـة ودون اإلقليميــــة    وعند االقتضاء، استخدامالقدرات الوطنية واحمللية،    
  أكـرب  ةيـ بفعالميكـن أن يتـاح        مـا  ب للكوارث والتـصدي هلـا، وهـو       لبلدان النامية يف جمال التأه    ا

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

ــسانية        ــساعدة اإلن ــدمي امل ــراف، يف تق ــددة األط ــات املتع ــال لآللي ــها االســتخدام الفع يف يف حين
مرحلــة  الكــوارث يف مجيــع مراحلــها، مــن مرحلــة اإلغاثــة والتخفيــف مــن آثارهــا إىل  حــاالت
 ، مبا يف ذلك توفري املوارد الكافية؛التنمية

صـفه  و ب  التـابع لألمانـة العامـة       بدور مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية         ترحب - ٩ 
للكـوارث  مركز تنسيق داخل منظومة األمم املتحدة بكاملها من أجـل تعزيـز جهـود التـصدي                 

 اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وسائر الـشركاء العـاملني يف اجملـال             املنظماتوتنسيقها فيما بني    
 اإلنساين؛



A/RES/61/131 

5 

 من أجل زيادة تعزيز فعالية املساعدة اإلنسانية، بإدمـاج خـرباء            ،ترحب أيضا  - ١٠ 
يم الكــوارث  مــن البلــدان الناميــة املعرضــة للكــوارث الطبيعيــة يف نظــام األمــم املتحــدة لتقيــ         

تلــك يف أعمــال الفريــق االستــشاري الــدويل للبحــث واإلنقــاذ مــن أجــل مــساعدة  ووالتنــسيق، 
تعزيز قدراهتا يف جمال البحث واإلنقاذ يف املناطق احلضرية وإنشاء آليـات لتحـسني       على  البلدان  

الوطنيــــة والدوليــــة يف امليــــدان، وتــــشري يف هــــذا الــــصدد إىل  لعمليــــات التــــصدي تنــــسيقها 
تعزيــز فعاليــة وتنــسيق ” املعنــون ٢٠٠٢ديــسمرب / األولكــانون ١٦ املــؤرخ ٥٧/١٥٠ اقرارهــ

 ؛“ املقدمة يف جمال البحث واإلنقاذ باملناطق احلضريةالدوليةاملساعدة 
 إىل األمني العام القيـام، بالتـشاور مـع الـدول واملنظمـات ذات الـصلة،                 تطلب - ١١ 

ات اجملتمع الدويل على االستجابة السريعة مـن        مبواصلة استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قدر     
 أجل تقدمي اإلغاثة اإلنسانية الفورية، باالستفادة من الترتيبات القائمة واملبادرات اجلارية؛

 إىل األمني العام إقامـة روابـط أكثـر منهجيـة مـع الـدول األعـضاء الـيت                    تطلب - ١٢ 
 ذلك العتاد؛توافر مدى غية حتديد لتصدي للكوارث الطبيعية با من أجل اعسكريعتادا تقدم 

ــل     أن تالحــظ - ١٣  ــا يف ذلــك دلي ــدرات إدارة الكــوارث، مب ــسجل املركــزي لق  ال
الســتجابة حلــاالت الكــوارث، ينطــوي علــى إمكانيــة دعــم  ألغــراض االتكنولوجيــات املتقدمــة 

 ؛هاقتراح خيارات لتعزيز أمهيتختطيط أنشطة التأهب واالستجابة، وتطلب إىل األمني العام 
يكـــون تقـــدمي   ال اجلهـــات املاحنـــة علـــى النظـــر يف أمهيـــة ضـــمان أن تـــشجع - ١٤ 

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

 ؛املوارد
لوجيا املعلومات واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية ميكـن أن            بأن تكنو  تسلم - ١٥ 

 يف قـدرات التؤدي دورا مهمـا يف التـصدي للكـوارث، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى تطـوير             
 حلـاالت الطـوارئ، وتـشجع اجملتمـع         ألغراض االستجابة  االتصاالت السلكية والالسلكية   جمال

 بذولة يف هذا اجملال، عند االقتضاء؛الدويل على مساعدة البلدان النامية يف جهودها امل
ــشجع - ١٦  ــضم   تـ ــيت مل تنـ ــدول الـ ــوارد    إىل  الـ ــوفري مـ ــشأن تـ ــامبريي بـ ــة تـ اتفاقيـ

االتصاالت السلكية والالسلكية ألغراض التخفيف من أثر الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـة، الـيت               
القيــام ر يف  علــى النظــ،يهــاتــصدق علمل   أو،)٨(٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون ٨بــدأ ســرياهنا يف 

 ؛بذلك
_______________ 

 .٤٠٩٠٦، الرقم ٢٢٩٦، اجمللد ملعاهداتجمموعة ااألمم املتحدة،  )٨(
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ــشعار مــن بعــد الفــضائية     تــشجع - ١٧  ــات االست ــادة اســتخدام تكنولوجي ــى زي  عل
 التقاء الكوارث الطبيعية والتخفيف مـن آثارهـا   ، فضال عن تبادل البيانات اجلغرافية،    واألرضية

 وإدارهتا، حسب االقتضاء؛
ليـة الدوليـة     الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة واملؤسـسات املا        تشجع - ١٨ 

الكـوارث  وقـوع  بعد   ماذات الصلة على تعزيز القدرة العاملية على اإلنعاش املستدام يف مرحلة     
الــشركاء التقليــديني وغــري التقليــديني، وحتديــد ونــشر الــدروس     مــعيف جمــاالت مثــل التنــسيق  

املــــستفادة، واســــتحداث أدوات وآليــــات مــــشتركة لتقيــــيم احتياجــــات اإلنعــــاش، ووضــــع 
ــترات ــاش،        االس ــات اإلنع ــع عملي ــار يف مجي ــن األخط ــصر احلــد م ــاج عن ــها، وإدم يجيات وبرجمت

 وترحب باجلهود اجلارية حتقيقا لذلك؛
 إىل منظومـــة األمـــم املتحـــدة حتـــسني تنـــسيقها جلهـــود اإلنعـــاش مـــن  تطلـــب - ١٩ 

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

 الوطنية؛
علــى األمــوال لكفالــة اســتجابة األمــم املتحــدة  بــسرعة  أمهيــة احلــصول تؤكــد - ٢٠ 

 وترحـب يف    ،التنبـؤ هبـا علـى حنـو أفـضل           ميكـن  وبـصورة حلاالت الطوارئ اإلنـسانية يف حينـها        
 ٦٠/١٢٤ مبوجـب قرارهـا      لطوارئلالستجابة حلاالت ا  الصندوق املركزي   هذا الصدد بإنشاء    

 ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 
 إىل األمــني العــام أن يواصــل حتــسني االســتجابة الدوليــة للكــوارث       تطلــب - ٢١ 

 . والستنيالثانيةالطبيعية، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 
 ٧٩ة اجللسة العام

 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٤
 


