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التعـــاون الـــدويل بـــشأن تقـــدمي املـــساعدة اإلنـــسانية يف ميـــدان - ٦٤/٢٥١
الكوارث الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية 

  
،إن اجلمعية العامة 

ــد  الــذي١٩٩١ديــسمرب/ كــانون األول١٩  املــؤرخ٤٦/١٨٢ قرارهــاإذ تعيــد تأكي
يتضمن مرفقه املبادئ التوجيهية لتعزيز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها منظومـة األمـم

 مجيــع قراراــا املتعلقــة بالتعــاون الــدويل بــشأن تقــدميوكــذلكاملتحــدة يف حــاالت الطــوارئ،
ــة ــن مرحل ــسانية يف ميــدان الكــوارث الطبيعيــة، م ــساعدة اإلن ــة التنميــة،امل  اإلغاثــة إىل مرحل

تشري إىل القرارات املتخذة يف األجزاء املتعلقة بالشؤون اإلنسانية من الـدورات املوضـوعية وإذ
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي،

ـــزاهة واالســتقالل يف تقــدميمب االلتــزام بأمهيــةوإذ تــسلم بــادئ احليــاد واإلنــسانية والن
املساعدة اإلنسانية،
بنـاء :٢٠١٥-٢٠٠٥وإطـار عمـل هيوغـو للفتـرة )١(إعـالن هيوغـو تأكيـدوإذ تعيد

والبيــان املــشترك الــصادر عــن الــدورة )٢(قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث
،)٣(احلـد مـن األخطـار مـن أجـل مـستقبل أكثـر أمنـا :االستثنائية املعنية بكارثـة احملـيط اهلنـدي

املي املعــين باحلــد مــن الكــوارث املعقــود يف كــويب، هيوغــو،بالــصيغة الــيت اعتمــدها املــؤمتر العــ
،٢٠٠٥يناير/ كانون الثاين٢٢إىل ١٨ الفترة مناليابان يف

_______________

)١(  A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار. 
 .٢ املرجع نفسه، القرار )٢(
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ــع التقــدير ــد وإذ تالحــظ م ــن أخطــارعق ــاملي للحــد م ــدى الع ــة للمنت ــدورة الثاني ال
ــنالكـــوارث ــا٢٠٠٩يونيـــه/حزيـــران ١٩ إىل١٦ يف جنيـــف يف الفتـــرة مـ ، وإذ حتـــيط علمـ

، وإذ تتطلـع إىل)٤(‘‘الكـوارث أخطـاربـشأن احلـد مـن ٢٠٠٩لعـامتقرير التقييم العـاملي’’ ـب
استعراض منتصف املدة الوشيك إلطار عمل هيوغو،

 علــى أن الدولــة املتــضررة هــي املــسؤولة يف املقــام األول عــن الــشروع يفوإذ تــشدد
ــسيقها وإيــصاهلا داخــل إ ــا وتن ــسانية وتنظيمه ــساعدة اإلن ــدمي امل ــا وعــن تيــسري عمــلتق قليمه
 املنظمات اإلنسانية يف جمال التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،

 على مسؤولية الدول كافة عن االضطالع جبهـود التأهـب للكـوارثإذ تشدد أيضاو 
 إىل احلـد األدىن، مـعآثـار الكـوارث الطبيعيـة بغيـة تقليـلواإلنعـاش املبكـر منـهاوالتصدي هلا

تعاون الدويل يف دعم جهود البلـدان املتـضررة الـيت قـد تكـون قـدراا حمـدودةالتسليم بأمهية ال
 ،هذا الصدديف
 الـدول األعـضاء وقـدرةها إزاء تزايد التحديات اليت تواجهوإذ تعرب عن بالغ قلقها 

األمم املتحدة على االستجابة اإلنسانية يف سياق التصدي لعواقـب الكـوارث الطبيعيـة، بـالنظر
يف ذلــك أثــر تغــري املنــاخ واألزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة  مبــالتحــديات العامليــة،إىل آثــار ا

واآلثار اإلنسانية ألزمة الغذاء العاملية،
 يف العـاملالريفيـة واحلـضرية الفقـريةن اتمعـاتأل وإذ تعرب عـن بـالغ قلقهـا أيـضا

،النامي هي األشد تضررا من آثار األخطار املتزايدة للكوارث
بآثار التوسع احلضري السريع يف سياق الكوارث الطبيعيـة، وبـأن التأهـب وإذ تسلم

 اسـتراتيجيات مالئمـة للحـد مـن أخطـارانتطلبـي يف املنـاطق احلـضريةالتصدي هلاللكوارث و
مناليت تنفذاملبكر اإلنعاش يف جمال التخطيط احلضري، واستراتيجياتيف ذلك  مباالكوارث،

والتنمية، التأهيل استراتيجياتوكذلكة لعمليات اإلغاثة،املرحلة األولي
يبني يف معظــم حــاالت الكــوارث،أن اتمعــات احملليــة هــي أول املــستج وإذ تالحــظ

ــة للبلــدان مــن دور أساســي يف احلــد مــن أخطــار الكــوارث،  مــاتؤكــد وإذ للقــدرات الداخلي
، وإذ تـسلم بـضرورة دعـمواإلنعـاش التـصدي هلـاويشمل ذلك عمليات التأهـب للكـوارث و

ــهاليــةاحملوطنيــة والقــدراتالوتعزيــزجهــود الــدول األعــضاء الراميــة إىل تنميــة  الــيت ال بــد من
، بوجه عامملساعدة اإلنسانيةتحسني تقدمي ال

_______________
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ملتضررين مـن الكـوارث الطبيعيـة، مبـن فـيهم يف هـذا الـصدداأعدادكثرةب تسلموإذ
الحتياجات اإلنسانية النامجة عـن التـشرد الـداخلي يف مجيـعا تلبيةضرورةباملشردون داخليا، و

تيجة للكوارث الطبيعية املفاجئة،أحناء العامل ن
 أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول املتـضررةوإذ تؤكد من جديد

تصدي يف مراحل التأهب والسيما  والمن أجل التصدي للكوارث الطبيعية يف مجيع مراحلها،
، للكوارثعلى التصديالبلدان املتضررةأمهية تعزيز قدرةواملبكر، واإلنعاش

 بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفـضائيةوإذ تسلم 
يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ يف مهمتــه، وإذ تــشجع الــدول األعــضاء

يف ذلك الدعم املايل، على أسـاس طـوعي، لتمكينـه  مباللربنامج، زمالالعلى تقدمي كل الدعم
ــرة ــة تعزيــز التنــسيقتكــرر تأكيــد، وإذ٢٠١١-٢٠١٠مــن االضــطالع خبطــة عملــه للفت  أمهي

لطوارئ مـنا واالستجابة يف حاالتوالتعاون الدوليني على الصعيد العاملي يف إدارة الكوارث
ــدانخــالل زيــادة فــرص الوصــول إىل اخلــدمات ا ــع البل ــضائية جلمي  هــذهواالســتفادة مــن لف

ــز املؤســسات مــن أجــل إدارة الكــوارث،ب واخلــدمات  يفخباصــةو تيــسري بنــاء القــدرات وتعزي
البلدان النامية،

يف ذلـك البلـدان  مبـا الدور املهم الذي تؤديه الدول األعضاء،مع التقدير وإذ تالحظ
ــيت منحــت مــساعدة ســخية ــة، ال ــشعوب املتــضررةمتواوضــروريةالنامي ــدان وال مــنصــلة للبل

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

لكوارث واحلـدلباعتبارها جزءا من حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية، يف التأهب
والتنمية، أهيلللتيبذل من جهود  ومامن أخطارها والتصدي هلا

 علــى أمهيــة معاجلـة أوجــه الــضعف وإدمــاج عنـصر احلــد مــن األخطــار يفوإذ تـشدد
ــة واإل ــع مراحــل إدارة الكــوارث الطبيعي ــاش يفمجي ــة والتخطــيطأعقــابنع  الكــوارث الطبيعي

اإلمنائي،
تنميــة مــستدامة وحتقيــقوقتــصاديا بــأن اجلهــود املبذولــة لتحقيــق منــووإذ تــسلم

فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا  مبـاائية املتفق عليها دوليا،األهداف اإلمن
بفعل الكوارث الطبيعية، وإذ تالحظ املسامهة اإلجيابيـة الـيت ميكـن أن تقـدمها تلـك اجلهـود يف

 تلك الكوارث،مواجهةتعزيز قدرة السكان على
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لتنمية يف دعم اجلهـود الوطنيـة، يف هذا السياق، على أمهية دور منظمات اوإذ تشدد
املبذولة من أجل التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية،

؛)٥( بتقرير األمني العامحتيط علما- ١
 إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة واآلثـار املتزايـدةتعرب عن بالغ قلقهـا- ٢

كـات يف مجيـع أحنـاءاملترتبة عليها اليت تتسبب يف حـدوث خـسائر جـسيمة يف األرواح واملمتل
لتخفيـف بـصورة فعالـةل القـدرات الكافيـةتنقصها يف اتمعات الضعيفة اليتسيما امل، والالع

ــى الكــوارث ــة عل ــة األجــل املترتب ــسلبية الطويل ــة ال ــة واالقتــصادية والبيئي مــن اآلثــار االجتماعي
الطبيعية؛

٣ - هيوغـو للفتـرة وإطـار عمـل)١( بالدول أن تنفذ بالكامل إعـالن هيوغـويب 
ــوارث :٢٠١٥-٢٠٠٥ ــة الكـ ــى مواجهـ ــات علـ ــم واتمعـ ــدرة األمـ ــاء قـ ، وخـــصوصا)٢(بنـ

االلتزامات املتصلة بتقدمي املساعدة إىل البلدان الناميـة املعرضـة للكـوارث الطبيعيـة وإىل الـدول
لكـيصوب االنتعاش املادي واالجتماعي واالقتصادي املـستدام انتقالاملنكوبة اليت متر مبرحلة

؛التأهيليف أعقاب الكوارث وبعمليات اإلنعاشتضطلع بأنشطة احلد من األخطار يف مرحلة
بالـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة اإلنــسانية يـب- ٤

 أن تعجل بتنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، وتـشدد علـى التـرويج ألنـشطةاملعنيةواإلمنائية األخرى
،لألخطــار يف املنــاطق املعرضــةوخباصــة تعزيزهــا علــى مجيــع املــستويات،التأهــب للكــوارث و

وتــشجع تلــك اجلهــات علــى زيــادة التمويــل والتعــاون فيمــا يتعلــق بأنــشطة احلــد مــن أخطــار
 يف ذلك التأهب للكوارث؛  مباالكوارث،
يلـزم مــن تــدابري تــشريعية  مــا جبميــع الــدول أن تتخـذ، عنــد االقتــضاء،يـب- ٥

التــدابري املالئمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة وأن تواصــل تنفيــذ تلــكوغريهــا مــن
التدابري تنفيذا فعاال وأن تدرج استراتيجيات احلد من أخطار الكـوارث يف التخطـيط اإلمنـائي،

 وإىل إىل اتمع الدويل أن يواصل تقدمي املساعدة إىل البلـدان الناميـة،الصدد يف هذا،وتطلب
؛، حسب االقتضاءيت متر اقتصاداا مبرحلة انتقاليةالبلدان ال

أن تغـري املنـاخ العـاملي يـسهم، يف مجلـة عوامـل أخـرى، يف زيـادة حـدةبـ رقت- ٦
 ، يف هـذا الـصدد،وتواتر الكوارث الطبيعية، مما يزيد من أخطـار الكـوارث الطبيعيـة، وتـشجع

كـل وفقـا لواليتـهاالقيـام،، علـىنيةاملع املنظمات اإلقليمية والدوليةوكذلكالدول األعضاء،
 وتعزيز أنظمة احلـد مـن أخطـار الكـوارث مع اآلثار الضارة لتغري املناخدعم التكيفب ،احملددة

_______________

)٥(  A/64/331. 
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، إىل أدىن حـد ممكـن اآلثـار اإلنـسانية للكـوارث الطبيعيـةختفيـف حـدةواإلنذار املبكـر ـدف
ت يف البلدان النامية؛بسبل منها توفري التكنولوجيا والدعم من أجل بناء القدرا

ــوطين فيمــا يتــصلترحــب- ٧ ــصعيدين اإلقليمــي وال ــادرات املتخــذة علــى ال  باملب
بتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة لإلغاثــة واالنتعــاش األويل يف حــاالت

الــيت اعتمــدت يف املــؤمتر الــدويل الــثالثني للــصليب الكــوارث وتنظيمهــا علــى الــصعيد الــوطين
ــف يفألمحــر واهلــالل األمحــر املعقــود يفا ــرة مــنجني ــاين٣٠ إىل٢٦الفت ــشرين الث نــوفمرب/ ت

 علـى اختـاذ املزيـد مـن، املنظمـات اإلقليميـة االقتـضاءوعند، وتشجع الدول األعضاء،٢٠٠٧
هـذه  آخـذةاخلطوات لتعزيز األطـر التنفيذيـة والقانونيـة لإلغاثـة الدوليـة يف حـاالت الكـوارث

؛ يف االعتبار، حسب االقتضاءوجيهيةاملبادئ الت
 يف منظومـةاملعنيـةبالتعاون الفعال بني الدول املتضررة واهليئاتأيضا ترحب- ٨

 حــسب االقتــضاءو ،ة والدوليــةاألمــم املتحــدة والبلــدان املاحنــة واملؤســسات املاليــة اإلقليميــ
 واتمـع املـدين، الدوليـة مثل حركة الصليب األمحر واهلـالل األمحـر،املعنيةاملنظمات األخرى

التعـاون  مواصـلة ذلـكضـرورةها، وتؤكـديف جمال تنسيق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وتقـدمي
والـتعمري املتوسـطة والطويلـة التأهيـلوتقدمي اإلغاثة يف مجيع مراحل عمليـات اإلغاثـة وجهـود

  من الضعف يف مواجهة األخطار الطبيعية مستقبال؛حتداألجل، بطريقة
 سـيما  والااللتزام بقيامها، على سبيل األولوية، بـدعم جهـود البلـدان، تكرر - ٩ 

ــة ــرض التأهــب للكــوارث الطبيعي ــستويات بغ ــدراا علــى مجيــع امل ــدان الناميــة، لتعزيــز ق البل
 آثارها؛ وختفيفوالتصدي هلا بسرعة

 وحتـديث وتعزيـز تـدابري التأهـب للكـوارثوضـعالدول األعضاء علـى حتث - ١٠ 
مـع، على مجيع املستويات، وفقا لألولوية اخلامسة من إطار عمـل هيوغـوأخطارهاحلد منوا

شجعتــ، حــسب االقتــضاء، واملعنيــةمراعــاة ظروفهــا وقــدراا وبالتنــسيق مــع اجلهــات الفاعلــة
 علـى مواصـلة دعـم اجلهـود الوطنيـة املبذولـة يفاملعنيـةاتمع الدويل وكيانـات األمـم املتحـدة

الصدد؛ اهذ
 وطنيــة للحــد مــناســتحداث بــرامجالــدول األعــضاء علــى النظــر يف تــشجع - ١١ 

 وفقـا إلطـار عمـل،سـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارثوعرضها علـى أمانـة االالكوارث
  الدول على التعاون معا لتحقيق هذا اهلدف؛أيضا  وتشجع،هيوغو

بـذل ينبغـي ، املـضي يف تعزيـز فعاليـة املـساعدة اإلنـسانية من أجل،هأن تؤكد - ١٢ 
جهود خاصة يف جمال التعاون الدويل من أجل مواصلة حتسني وتوسيع نطاق عمليـة اسـتخدام
القــدرات الوطنيــة واحملليــة، وعنــد االقتــضاء، اســتخدام القــدرات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف
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ميكن أن يتاح بفعالية أكرب وتكلفة أقل بـالقرب  ماجمال التأهب للكوارث والتصدي هلا، وهو
 من موقع حدوث الكارثة؛

 عـن طريـق وخباصـةأمهية تعزيـز التعـاون الـدويل،يف هذا السياق تؤكد أيضا - ١٣ 
ــسانية ــساعدة اإلن يفيف حينــهااالســتخدام الفعــال لآلليــات املتعــددة األطــراف، يف تقــدمي امل

يف  مبـا،مرحلـة التنميـة إىلواإلنعـاش مرحلـة اإلغاثـةحاالت الكوارث يف مجيع مراحلـها، مـن
 ذلك توفري املوارد الكافية؛

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

 اجلمعيـةيتماشى علـى حنـو تـام مـع أحكـام قـرار  مباقال من اإلغاثة إىل التنمية،يف مرحلة االنت
 ملبادئ العمل اإلنساين املتمثلـة يف اإلنـسانيةاملراعاة التامة ومرفقه، ومبا يكفل٤٦/١٨٢ العامة

 القـانون اإلنـساينيف ذلـك  مبا،واحلياد والرتاهة واالستقالل واللتزاماا مبوجب القانون الدويل
 الدويل؛

باألهداف واملقاصد الـيت أنـشئ مـن أجلـها الـسجل املركـزي لقـدرات تسلم - ١٥ 
ــائج االســتعراض٤٦/١٨٢قــرار ال اختــاذعقــبإدارة الكــوارث ــق بنت ، وحتــيط علمــا مــع القل

، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم توصـيات عـن٢٠٠٩عاميفاملستقل للسجل الذي أجري
 يكل السجل وشكله؛يتعلق   مايف ذلك  مباتلك النتائج،ل لتصديلالتدابري املمكن اختاذها

  التـابع لألمانـة العامـةدور مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانيةتؤكد من جديد - ١٦ 
املـساعدة للـدعوة مـن أجـل تقـدميتنسيق داخل منظومة األمم املتحدة بكاملهاالصفه مركزوب

اآلخــرينانية التابعــة لألمــم املتحــدة والــشركاء اإلنــساملنظمــاتوتنــسيقها فيمــا بــنياإلنــسانية
 العاملني يف اال اإلنساين؛

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

االستشاري الدويل للبحث واإلنقـاذ مـن أجـل مـساعدة تلـك البلـدان علـىويف أعمال الفريق
تعزيز قدراا يف جمـال البحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلـضرية وإنـشاء آليـات لتحـسني تنـسيقها

 ٥٧/١٥٠ إىل قرارهـا،صدد يف هـذا الـ،لعمليات التصدي الوطنية والدولية يف امليدان، وتـشري
 الدوليـةتعزيـز فعاليـة وتنـسيق املـساعدة”املعنـونو ٢٠٠٢ ديـسمرب/ األولكـانون ١٦املؤرخ

 ؛“املناطق احلضريةيفاملقدمة يف جمال البحث واإلنقاذ
 الفاعلـة يفالدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة وغريهـا مـن اجلهـات حتث - ١٨ 

 يف املنـاطقاحملـددة واملتمـايزة للكـوارث الطبيعيـة العواقـب علـى النظـر يفجمال العمل اإلنساين
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الريفيـة واحلــضرية علــى الـسواء عنــد وضــع وتنفيـذ اســتراتيجيات احلــد مـن أخطــار الكــوارث
والتأهب واملساعدة اإلنسانية واإلنعاش املبكر، مع التركيز بوجه خاص علـى تلبيـة احتياجـات

 سكان املناطق الريفية واحلضرية الفقرية املعرضة للكوارث الطبيعية؛
لوجيا املعلومات واالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية ميكـن أنبأن تكنو تسلم - ١٩ 

تؤدي دورا مهما يف التـصدي للكـوارث، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى تطـوير القـدرات يف
 ألغــراض مواجهــة الطــوارئ، وتــشجع اتمــع الــدويلاالتــصاالت الــسلكية والالســلكيةجمـال

 يفيف ذلـك  مبـاهذا اال، عند االقتـضاء،على مساعدة البلدان النامية يف جهودها املبذولة يف
 مرحلة اإلنعاش؛

ــشجع - ٢٠  ــضم تـ ــيت مل تنـ ــامبريإىلالـــدول الـ ــة تـ مـــواردبـــشأن تـــوفري ياتفاقيـ
أو )٦(الكـوارث ولعمليـات اإلغاثـةأثرمن ألغراض التخفيفتصاالت السلكية والالسلكيةاال
 ؛القيام بذلك على النظر يفيهاتصدق علمل
ــضائيةع تــشجع - ٢١  ــات االستــشعار مــن بعــد الف ــادة اســتخدام تكنولوجي ــى زي ل

السـتخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة املتحـدةاألمـميـوفره برنـامج يشمل ما ، مباواألرضية
 التقاء الكـوارثتبادل البيانات اجلغرافيةكذلك والكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ،

الدول األعـضاء إىل مواصـلة وتدعو،ا، حسب االقتضاءالطبيعية والتخفيف من آثارها وإدار
املعلومـات اجلغرافيـة املـستمدة مـن الـساتلتـسخريدعمها لتوطيد قدرة األمم املتحدة يف جمـال

  واإلنعاش املبكر؛والتصديألغراض اإلنذار املبكر والتأهب
لدوليـة الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة واملؤسـسات املاليـة اتشجع - ٢٢ 

 مثـل،املعنية على تعزيز القدرة العاملية على اإلنعاش املـستدام يف أعقـاب الكـوارث يف جمـاالت
 وحتديد ونشر الدروس املـستفادة واسـتحداث،التنسيق مع الشركاء التقليديني وغري التقليديني

جأدوات وآليات مشتركة لتقييم احتياجـات اإلنعـاش ووضـع االسـتراتيجيات وبرجمتـها وإدمـا
 عنصر احلد من األخطار يف مجيع عمليات اإلنعاش، وترحب باجلهود اجلارية حتقيقا لذلك؛

منظومة األمم املتحـدة علـى دعـم املبـادرات الوطنيـةالدول األعضاء و تشجع - ٢٣ 
 احملتملـة للكـوارث الطبيعيـة علـى الـسكان املتـضررين، بطـرق مـناملتمايزة آلثارل تتصدىاليت

مـستخدمة يف ، اجلـنس والـسن واإلعاقـةعلـى أسـس منـهاالبيانـات املـصنفةبينها مجـع وحتليـل
  الدول؛املقدمة منمات املوجودةمن بينها املعلو ذلك أمورا عدة،

_______________

 .٤٠٩٠٦، الرقم٢٢٩٦، الدجمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )٦(
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 أمهية مشاركة املـرأة بـشكل كامـل وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يفتؤكد - ٢٤ 
يـذ اسـتراتيجيات احلـد مـنأمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف وضـع وتنفوصنع القرارات

 توصـيات املـؤمتر، يف هـذا الـصددوتالحـظ،أخطار الكوارث والتأهب والتـصدي واإلنعـاش،
الفتـرة مـنالدويل املعين باملنظور اجلنساين واحلـد مـن أخطـار الكـوارث، املعقـود يف بـيجني يف

 ؛٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٢ إىل٢٠
ــدول األعــضاء واملنظمــات اإلقليمتــشجع - ٢٥  ــدال ــى حتدي ــة عل ــة املعني ــة والدولي ي

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

 إىل منظومـــة األمـــم املتحـــدة حتـــسني تنـــسيقها جلهـــود اإلنعـــاش مـــن تطلـــب - ٢٦ 
التخطــيط تعزيــز جهــود، بطــرق مــن بينــهاالكــوارث، مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة التنميــة

 اإلنعاش من الكوارث دعما للسلطات الوطنية؛جمالاالستراتيجي يفو ي والتنسيقاملؤسسي
باملنظمات اإلنـسانية واإلمنائيـة املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة أن تواصـل يب - ٢٧ 

مة لضمان القـدرة علـى االسـتمرار والتنبـؤ يف جمـال التـصدي للكـوارث وأنبذل اجلهود الالز
 تواصل حتسني التنسيق يف عمليات اإلنعاش دعما جلهود السلطات الوطنية؛

ــة يف جمــال العمــلمب يــب- ٢٨  نظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعل
 ؛ الكوارثأخطارز احلد منيدعم تعزي  مبااإلنساين أن حتسن تعميم األدوات واخلدمات

باملنظمـات اإلنـسانية واإلمنائيـة املعنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة أن تعمـل، يب - ٢٩ 
بالتشاور مع الدول األعضاء، على تعزيز أدواا وآلياا لكفالة دمج تلبية االحتياجات وتقدمي

ب للكـوارث واالسـتجابةالدعم لتحقيق اإلنعاش املبكر يف عملية ختطيط وتنفيـذ أنـشطة التأهـ
 اإلنسانية والتعاون اإلمنائي، حسب االقتضاء؛

تـوفريعلـىمنح اإلنعاش املبكـر املزيـد مـن التمويـل، وتـشجع بضرورة تسلم - ٣٠ 
التمويل لإلنعاش املبكر يف الوقت املناسب وعلى حنو يتسم باملرونة وإمكانية التنبؤ، بطرق مـن

 قرة؛ أدوات العمل اإلنساين املستبينها
يف جمــالاملعنيــةالفاعلــةاجلهــاتمنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن تــشجع - ٣١ 

العمل اإلنساين واإلمنائي على دعم منسقي الشؤون اإلنسانية واملنسقني املقـيمني ـدف تعزيـز
 مـن بينـها دعـم احلكومـة املـضيفة يف تنفيـذ تـدابري التأهـب وتنـسيق،أمـور للقيام بعدةقدرام
لتأهب اليت تضطلع ا األفرقة القطرية دعما للجهود الوطنيـة، وتـشجع أيـضا منظومـةأنشطة ا

يف جمـال العمـل اإلنـساين علـى زيـادة تعزيـزاملعنيـةالفاعلـةاجلهـاتاألمم املتحدة وغريهـا مـن
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املـساعدة اإلنـسانية مـن أجـل دعـم للعـاملني يف جمـال تقـدمياملـرنوالقدرة على النشر الـسريع
 األفرقة القطرية يف أعقاب الكارثة مباشرة؛احلكومات و

علــى ضــرورة حــشد مــوارد كافيــة ومــستدامة ويــسهل االســتعانة ــاتــشدد - ٣٢ 
احلـصول، علـىألنشطة اإلنعاش والتأهب واحلد من أخطار الكوارث من أجل كفالة إمكانية
عدة اإلنــسانية يفحنـو ميكـن التنبـؤ بــه ويف الوقـت املناسـب، علـى املــوارد الالزمـة لتقـدمي املـسا

 حاالت الطوارئ النامجة عن الكوارث املرتبطة بأخطار طبيعية؛
بإجنــازات الــصندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ وإســهامه يف تعزيــز ترحــب - ٣٣ 

االستجابة اإلنسانية يف وقت مبكر وحتـسينها، ويـب جبميـع الـدول األعـضاء النظـر يف تقـدمي
، وتـــدعو القطـــاع اخلـــاص ومجيـــع املعنـــيني مـــن األفـــراداملزيـــد مـــن التربعـــات إىل الـــصندوق

املتعـددة الـسنوات التعهـدات ، مىت أمكن ذلك،واملؤسسات إىل القيام بذلك، بطرق من بينها 
إىل التعهـدات احلاليـةباإلضـافةالتربعـات تقـدماملبكـرة، وتـشدد علـى ضـرورة أن والتعهدات

ــاملوارد املتاحــةبتقــدمي املــساعدة إىل الــربامج اإلنــسانية، وأال للتعــاون الــدويل مــن أجــل متــس ب
 التنمية؛

املعنـــيني مـــن األفـــرادومجيـــع الـــدول األعـــضاء والقطـــاع اخلـــاصتـــدعو - ٣٤ 
  اإلنسانية؛لألغراضاألخرى آليات التمويل واملؤسسات إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل

لكـوارث الطبيعيـة إىل األمني العام أن يواصل حتسني التصدي الدويل لتطلب - ٣٥ 
  يف تقريـرهيدرجوالستني وأناخلامسةوأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا

توصيات عن كيفية حتسني اإلجراءات الرامية إىل حتديد الثغرات ومعاجلتها من مرحلة اإلغاثـة
إجيـاد جمـاالت منـهايف إىل مرحلة التنمية، داخل منظومة األمم املتحدة وعلى الصعيد الـوطين،

 .والتعمري التأهيلاحللول الدائمة واملستدامة، وخباصة يف جمايل
 ٦٩اجللسة العامة

 ٢٠١٠يناير/ كانون الثاين٢٢




