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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])Add.1  و A/69/L.49(اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[

  

التعاون الـدويل يف تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية يف ميـدان الكـوارث         - ٦٩/٢٤٣
  الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

  

  ،إن اجلمعية العامة  

الــذي  ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب  ١٩املــؤرخ  ٤٦/١٨٢قرارهــا  تأكيــدإذ تعيــد   
يتضمن مرفقه املبادئ التوجيهية لتعزيز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقـدمها منظومـة األمـم        

تقــدمي املســاعدة   يفاملتحــدة يف حــاالت الطــوارئ ومجيــع قراراــا املتعلقــة بالتعــاون الــدويل        
الطبيعيـة، مــن مرحلـة اإلغاثـة إىل مرحلــة التنميـة، وإذ تشــري إىل     اإلنسـانية يف ميـدان الكــوارث   

القـرارات املتخــذة يف األجــزاء املتعلقـة بالشــؤون اإلنســانية مـن الــدورات املوضــوعية للمجلــس    
  االقتصادي واالجتماعي،

أمهية االلتزام مببادئ اإلنسانية واحليـاد والنــزاهة واالسـتقالل يف     وإذ تعيد أيضا تأكيد  
  ملساعدة اإلنسانية،تقدمي ا

ـــد    ـــك تأكيــــ ـــد كذلــــ ــو وإذ تعيــــ ـــالن هيوغــــ ــو  )١(إعـــــ ـــل هيوغــــ ـــار عمـــــ   وإطـــــ

ــاء قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة الكــوارث   ٢٠١٥-٢٠٠٥ ــان املشــترك   )٢(: بن والبي
مـن أجـل مسـتقبل أكثـر     املخـاطر  بكارثة احملـيط اهلنـدي: احلـد مـن     اخلاصة  اجللسةالصادر عن 

يت اعتمدها املـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث الـذي عقـد يف كـويب،          ، بالصيغة ال)٣(أمنا

_______________ 

)١(  A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 

 .٢املرجع نفسه، القرار   )٢(

)٣(  A/CONF.206/6.املرفق الثاين ،  
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، وإذ تضـع يف اعتبارهـا   ٢٠٠٥كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢إىل  ١٨هيوغو، اليابان، يف الفترة مـن  
  ،٢٠١٥أن تنفيذ إطار عمل هيوغو سينتهي يف عام 

عمــل هيوغــو، بنتــائج اســتعراض منتصــف املــدة إلطــار   وإذ حتــيط علمــا مــع التقــدير  
تالحظ نتائج الدورة الرابعة للمنتدى العـاملي للحـد مـن أخطـار الكـوارث الـيت عقـدت يف         وإذ

وإذ تقر بأنه املنتدى الرئيسي علـى الصـعيد    ٢٠١٣أيار/مايو  ٢٣إىل  ١٩جنيف يف الفترة من 
ــن         ــد مـ ــل احلـ ــن أجـ ــراكات مـ ــوير الشـ ــتراتيجية وتطـ ــورة االسـ ــداء املشـ ــيق إسـ ــاملي لتنسـ العـ

  لكوارث،ا  أخطار

عقد يف بــأن املــؤمتر العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن أخطــار الكــوارث ســي   وإذ تســلم  
السـتعراض تنفيـذ إطـار عمـل      ٢٠١٥آذار/مارس  ١٨إىل  ١٤سينداي، اليابان، يف الفترة من 

  ،٢٠١٥هيوغو واعتماد إطار للحد من أخطار الكوارث ملا بعد عام 

فاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ        مـؤمتر األطـراف يف ات   أن وإذ تالحظ  
١٨-/م أ٢يف مقرره  أعرب

)٤(
على اعتمـاد بروتوكـول أو صـك قـانوين آخـر      عن عقده العزم  

قانونية يف إطار االتفاقية وتسري على مجيـع األطـراف، وذلـك يف     هلا قوةأو وثيقة متفق عليها 
كـانون   ١١تشرين الثـاين/نوفمرب إىل   ٣٠ دورته احلادية والعشرين املقرر عقدها يف باريس من

  ،٢٠٢٠نفاذها وتنفيذها ابتداء من عام على أن يبدأ ، و٢٠١٥األول/ديسمرب 

على أن املساعدة اإلنسانية هلا طابع مدين أساسا، وإذ تعيد تأكيد أنـه عنـد    وإذ تشدد  
 اعدة اإلنسـانية اللجوء كمالذ أخري إىل استخدام القدرات واألعتدة العسكرية لدعم تقدمي املس

، جيب أن يكون استخدامها مبوافقـة الدولـة املتضـررة ومتوافقـا مـع      يف ميدان الكوارث الطبيعية
  يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، ومع املبادئ اإلنسانية،  القانون الدويل، مبا

علــى أن الدولــة املتضــررة مســؤولة يف املقــام األول عــن الشــروع يف  وإذ تشــدد أيضــا  
ــا وتنســيقها   تقــدمي ا ــذهاملســاعدة اإلنســانية وتنظيمه ــا وعــن تيســري عمــل     وتنفي داخــل إقليمه

املنظمـــات العاملـــة يف جمـــال تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية اهلـــادف إىل التخفيـــف مـــن آثـــار          
  الطبيعية،  الكوارث

على أن كل دولة من الدول مسؤولة يف املقام األول عن احلـد مـن    وإذ تشدد كذلك  
التصــدي عــن و ،دارــا، بطــرق منــها تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو ومتابعتــه  أخطــار الكــوارث وإ

دف التقليل من آثار الكـوارث الطبيعيـة إىل    ،هود يف جمال اإلنعاش املبكراجلللكوارث وبذل 

_______________ 

  .FCCC/CP/2012/8/Add.1انظر  (٤)
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ــيت        ــدان املتضــررة ال ــدويل يف دعــم جهــود البل ــاون ال ــة التع أدىن حــد ممكــن، مــع التســليم بأمهي
  اال، تكون قدراا حمدودة يف هذا  قد

إزاء تزايد التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعضـاء والـيت        وإذ تعرب عن بالغ قلقها  
تعيــق قــدرة األمــم املتحــدة علــى االســتجابة للحــاالت اإلنســانية يف ســياق التصــدي لعواقــب      
الكــوارث الطبيعيــة، بــالنظر إىل آثــار التحــديات العامليــة، مبــا يف ذلــك أثــر تغــري املنــاخ واآلثــار    

تقلـب  نـاجم عـن   لاتزال قائمة لألزمـة املاليـة واالقتصـادية العامليـة واألثـر السـليب        ال بية اليتالسل
والعوامــل الرئيســية األخــرى الــيت تزيــد مــن  ،األمــن الغــذائي والتغذيــة يفأســعار املــواد الغذائيــة 

  ضعف السكان وتعرضهم لألخطار الطبيعية وتؤدي إىل تفاقم آثار الكوارث الطبيعية،

ألن اتمعـات الريفيـة واتمعـات احلضـرية الفقـرية       عرب أيضا عن بـالغ قلقهـا  وإذ ت  
  يف العامل النامي هي األشد تضررا من آثار األخطار املتزايدة للكوارث،

أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة وكبـار السـن والنسـاء واألطفـال        وإذ تالحظ مـع القلـق    
  يتضررون بصورة جائرة يف حاالت الكوارث الطبيعية،

بآثار التوسع احلضـري السـريع يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة وبـأن التأهـب         وإذ تسلم  
     مالئمـة للحـد مـن أخطـار      للكوارث والتصدي هلـا يف املنـاطق احلضـرية يتطلبـان اسـتراتيجيات

 ذنفـذ منـ  إلنعـاش املبكـر ت  ل واسـتراتيجيات  ،الكوارث يف جماالت منها ختطيط املنـاطق احلضـرية  
ــات اإلغاثــة األوىل  حــلااملر ــأة الكــوارث     إضــافة إىل  ،لعملي ــن وط ــتراتيجيات للتخفيــف م اس

  والتأهيل والتنمية املستدامة،

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

التصــدي هلــا والتعــايف منــها، وإذ تســلم بضــرورة دعــم  يف و ،ب للكــوارثويشــمل ذلــك التأهــ
بــد منــها  ال جهــود الــدول األعضــاء الراميــة إىل تنميــة وتعزيــز القــدرات الوطنيــة واحملليــة الــيت   

  لتحسني تقدمي املساعدة اإلنسانية بوجه عام،

الصـدد   بارتفاع عدد املتضررين من الكـوارث الطبيعيـة، مبـن فـيهم يف هـذا      وإذ تسلم  
    ــدول األعضــاء االحتياجــات ــيب ال ــا، وباحلاجــة إىل أن تل ــة   املشــردون داخلي اإلنســانية واإلمنائي

الناشئة عن التشرد الناجم عن الكوارث الطبيعيـة، مسـتعينة يف ذلـك بوسـائل منـها السياسـات       
 ذات الصـلة األمـم املتحـدة واملنظمـات    من جانب الوطنية وبناء القدرة على التحمل ومدعومةً 

العاملـــة يف جمـــايل تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية والتنميـــة، وإذ تشـــجع مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة    
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 )٥(على النظر يف إمكانية االستفادة من املبادئ التوجيهية املتعلقـة بالتشـرد الـداخلي    الصلة ذات
  عند معاجلتها حلاالت التشرد الداخلي،

ود الـيت تبـذهلا الـدول املتضـررة مـن      أمهية التعاون الدويل يف دعم اجلهـ  وإذ تعيد تأكيد  
يف مراحـل التأهـب والتصـدي     ال سيمالكوارث الطبيعية يف مجيع مراحلها، ومع ا لالتعامأجل 

  واإلنعاش املبكر، وأمهية تعزيز قدرة البلدان املتضررة على التصدي للكوارث،

الفضـائية  بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات      وإذ تسلم  
ــه، وإذ تشــجع UN-SPIDERيف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (  ) يف مهمت

الدول األعضاء على تقدمي كل الدعم الالزم للربنامج، مبـا يف ذلـك الـدعم املـايل، علـى أسـاس       
، وإذ تكــرر تأكيـد أمهيــة  ٢٠١٥-٢٠١٤طـوعي لتمكينــه مـن االضــطالع خبطـة عملــه للفتـرة     

والتعـاون الـدوليني علـى الصـعيد العـاملي يف إدارة الكـوارث ومواجهـة الطـوارئ          تعزيز التنسيق
من خالل إتاحة مزيد من اخلـدمات الفضـائية جلميـع البلـدان وتعظـيم االسـتفادة منـها وتيسـري         

  بناء القدرات وتعزيز املؤسسات من أجل إدارة الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،

يف إنشــاء اإلطــار العــاملي للخــدمات املناخيــة مــن أجــل       التقــدم احملــرز    وإذ تالحــظ  
استحداث وتـوفري معلومـات وتنبـؤات ذات أسـاس علمـي بشـأن املنـاخ بغـرض إدارة املخـاطر          

  املتعلقة باملناخ والتكيف مع تقلب املناخ وتغريه، وإذ تتطلع إىل وضعه موضع التنفيذ،

ا يف ذلك البلدان الناميـة، الـيت   بالدور املهم الذي تؤديه الدول األعضاء، مب وإذ ترحب  
  متنح مساعدة سخية ضرورية ومتواصلة للبلدان والشعوب املتضررة من الكوارث الطبيعية،

بالدور املهم الذي تؤديه مجعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر الوطنيـة،        وإذ تنوه  
أهب للكوارث واحلـد  باعتبارها جزءا من حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية، يف الت

  والتنمية، للتأهيلمن أخطارها والتصدي هلا وما يبذل من جهود 

علــى ضــرورة معاجلــة أوجــه الضــعف ومراعــاة عنصــر احلــد مــن أخطــار       وإذ تشــدد  
الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأهــب هلــا، يف مجيــع مراحــل إدارة الكــوارث الطبيعيــة واإلنعــاش يف    

منـائي، عـن طريـق التعـاون علـى حنـو وثيـق بـني مجيـع          أعقاب الكوارث الطبيعيـة والتخطـيط اإل  
  ،ذات الصلةاجلهات الفاعلة والقطاعات 

أن تعزيـز القـدرة علـى الصـمود يف وجـه الكـوارث يسـهم يف حتملـها          وإذ تعيد تأكيد  
  والتكيف معها والتعايف من آثارها بسرعة،

_______________ 

)٥(  E/CN.4/1998/53/Add.2.املرفق ، 
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املستدامة واألهـداف  بأن اجلهود املبذولة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية  وإذ تسلم  
اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ميكـن أن تتـأثر سـلبا بـالكوارث       
الطبيعيــة، وإذ تالحــظ املســامهة اإلجيابيــة الــيت ميكــن أن تقــدمها تلــك اجلهــود يف تعزيــز قــدرة     

  مواجهة تلك الكوارث،الصمود يف السكان على 

والتنميـة،   والتأهيـل صلة الواضحة بـني التصـدي حلـاالت الطـوارئ     بال وإذ تسلم أيضا  
 والتنميـة  التأهيـل االنتقـال السـلس مـن مرحلـة اإلغاثـة إىل مـرحليت        كفالـةَ أن ؤكد جمـددا  وإذ ت

تقــدمي املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ بطــرق داعمــة لإلنعــاش يف األمــدين القصــري     تســتوجب
يف حـاالت الطـوارئ    ةتخـذ املتـدابري  بعـض ال أن يـل، و لتنميـة يف األمـد الطو  بما حيقق اواملتوسط

  خطوة على طريق التنمية املستدامة،ينبغي اعتبارها 

غريهـا مـن أصـحاب    ، يف هذا السـياق، علـى أمهيـة دور منظمـات التنميـة و     وإذ تشدد  
الكـوارث   عواقـب يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة من أجل التخفيف من املصلحة ذوي الصلة 

  الطبيعية،

  ؛)٦(بتقرير األمني العام حتيط علما  - ١  

ــالغ قلقهــا    - ٢   ــة     تعــرب عــن ب ــى الكــوارث الطبيعي ــة عل ــار املترتب ــاقم اآلث إزاء تف
ــا ــامل، وخباصــة يف         مم ــاء الع ــع أحن ــائر جســيمة يف األرواح واملمتلكــات يف مجي ــن خس يســفر ع

ن اآلثـار االجتماعيـة   اتمعات الضعيفة اليت تنقصها القدرات الكافية للتخفيف بصورة فعالة م
  واالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجل املترتبة على الكوارث الطبيعية؛

ذات اجلهـات الفاعلـة   سـائر  بالدول األعضاء ومنظومة األمـم املتحـدة و   يب  - ٣  
 يف جمايل تقدمي املساعدة اإلنسانية والتنمية أن تعجل بالتنفيذ بالكامـل إلعـالن  اليت تعمل  الصلة

: بنــاء قــدرة األمــم واتمعــات علــى مواجهــة ٢٠١٥-٢٠٠٥وإطــار عمــل هيوغــو  )١(هيوغــو
، وخصوصــا االلتزامـــات املتصــلة بتقـــدمي املســاعدة إىل البلـــدان الناميــة املعرضـــة     )٢(الكــوارث 

لكوارث الــيت متــر مبرحلــة انتقــال صــوب االنتعــاش  للكــوارث الطبيعيــة وإىل الــدول املنكوبــة بــا
املادي واالجتماعي واالقتصادي املستدام لكي تضـطلع بأنشـطة احلـد مـن األخطـار يف مرحلـة       

، وتشــجع يف هــذا الصــدد الــدول ومنظومــة التأهيــليف أعقــاب الكــوارث وبعمليــات  اإلنعــاش
اركة يف املشــاورات علــى مواصــلة املشــ  أصــحاب املصــلحة ذوي الصــلة األمــم املتحــدة وكــل  

املتعلقة بالترتيب الذي سيخلُف اإلطار، واليت ستتوج بتنظيم املؤمتر العاملي الثالث املعـين باحلـد   

_______________ 

)٦(  A/69/303. 
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 مـارس /آذار ١٨إىل  ١٤الكوارث، املقرر عقده يف سينداي، اليابان، يف الفترة مـن   أخطار من

  ، وعلى تنفيذ هذا الترتيب؛٢٠١٥

نشطة التأهب للكـوارث وتعزيزهـا علـى مجيـع     على ضرورة الترويج أل تشدد  - ٤  
املســتويات، وخباصــة يف املنــاطق املعرضــة للخطــر، وتشــجع الــدول األعضــاء ومنظومــة األمــم    

ــيت تعمــل  ذات الصــلة اجلهــات الفاعلــةســائر املتحــدة و يف جمــايل تقــدمي املســاعدة اإلنســانية   ال
د مـن أخطـار الكـوارث، مبـا يف     والتنمية على زيادة التمويل والتعـاون فيمـا يتعلـق بأنشـطة احلـ     

  ذلك التأهب للكوارث؛

الدول األعضـاء علـى تقـدمي مسـامهات ماليـة مكرسـة جلهـود التأهـب          تشجع  - ٥  
واإلنعاش، متبعة يف ذلك جا منسقا ومرنا وتكامليا يسـتخدم خيـارات وإمكانـات     والتصدي

نســيق تلــك اخليــارات   متويــل األنشــطة اإلنســانية واإلمنائيــة اســتخداما تامــا ويســاعد علــى ت       
  واإلمكانات؛

يلــزم مــن تــدابري تشــريعية  مــا ،حســب اللـزوم جبميــع الــدول أن تتخــذ،  يـب   - ٦  
وغريهــا مــن التــدابري املالئمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة وأن تواصــل تنفيــذ تلــك   

اإلمنـائي،  التدابري تنفيذا فعاال وأن تدرج استراتيجيات احلد من أخطار الكـوارث يف التخطـيط   
وأن تأخــذ مبنظــور يراعــي نــوع اجلــنس يف السياســات والتخطــيط والتمويــل، وتطلــب يف هــذا  
الصدد إىل اتمـع الـدويل أن يواصـل تقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة وإىل البلـدان الـيت متـر           

  اقتصاداا مبرحلة انتقالية، حسب االقتضاء؛

زيـادة  يف امـل أخـرى، يف تـدهور البيئـة و    بأن تغري املناخ يسـهم، هـو وعو   تقر  - ٧  
ــؤدي إىل تفــاقم أخطــار       ــة البالغــة الشــدة وتواترهــا، وكالمهــا ي ــة واجلوي حــدة الظــواهر املناخي
الكــوارث، وتشــجع، يف هــذا الصــدد، الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون    

م التكيـف مـع اآلثـار الضـارة     على القيام، كل وفقـا لواليتـه احملـددة، بـدع     ذات الصلةاإلقليمية 
 ــدف تقليــل    لــتغري املنــاخ وتعزيــز نظــم احلــد عواقــب مــن أخطــار الكــوارث واإلنــذار املبكــر

أدىن حـد ممكـن، بسـبل منـها تـوفري التكنولوجيـا        إىل علـى الصـعيد اإلنسـاين    لكوارث الطبيعيةا
  النامية؛  والدعم من أجل بناء القدرات يف البلدان

د املبادرات املضطلع ا على الصـعيدين اإلقليمـي والـوطين    بازدياد عد ترحب  - ٨  
نعـاش األويل  واإل إلغاثـة ل الدوليـة العمليـات  من أجل النهوض بتنفيذ املبادئ التوجيهية لتسهيل 

عنـد االقتضـاء   يف حاالت الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطين، وتشجع الدول األعضاء، و
مــن اخلطــوات الســتعراض وتعزيــز األطــر التنفيذيــة      املنظمــات اإلقليميــة، علــى اختــاذ مزيــد     

والقانونية لإلغاثة الدولية يف حاالت الكوارث، مع أخذ املبادئ التوجيهية يف االعتبـار حسـب   
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الوطنيـة  لصليب األمحـر واهلـالل األمحـر    ا م الذي تقدمه مجعياتاالقتضاء، وترحب بالدعم القي
حتـاد الـدويل جلمعيـات الصـليب األمحـر واهلـالل       يف هـذا اـال، بالتعـاون مـع اال     احكوما إىل

  وغريمها من الشركاء؛التابع لألمانة العامة األمحر ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

يف  ذات الصـلة بالتعـاون الفعـال بـني الـدول املتضـررة واهليئـات        ترحب أيضـا   - ٩  
يــة والدوليــة واملنظمــات   منظومــة األمــم املتحــدة والبلــدان املاحنــة واملؤسســات املاليــة اإلقليم      

يف  ،، مثل حركـة الصـليب األمحـر واهلـالل األمحـر الدوليـة واتمـع املـدين        ذات الصلةاألخرى 
جمـــال تنســـيق املســـاعدة الغوثيـــة يف حـــاالت الطـــوارئ وتقـــدميها، وتؤكـــد ضـــرورة مواصـــلة  

بذولـة مـن   التعاون وتقدمي املساعدة الغوثية يف مجيـع مراحـل عمليـات اإلغاثـة واجلهـود امل      ذلك
ــلأجــل  ــل، بطريقــة حتــد مــن التعــرض لألخطــار       التأهي ــتعمري يف األمــدين املتوســط والطوي وال

  الطبيعية مستقبال؛

الـيت تبـذهلا   جهـود  علـى سـبيل األولويـة لل   دعم تـوفري الـ  االلتـزام ب  تكرر تأكيـد   - ١٠  
بغـرض احلـد   تعزيـز قـدراا علـى مجيـع املسـتويات       لمن أجـ البلدان النامية،  ال سيماالبلدان، و

  بسرعة وختفيف آثارها؛ والتصدي هلامن أخطار الكوارث الطبيعية والتأهب هلا 

الـــدول األعضـــاء علـــى وضـــع نظـــم لإلنـــذار املبكـــر وتـــدابري للتأهـــب  حتــث   - ١١  
للكوارث واحلـد مـن أخطارهـا علـى مجيـع املسـتويات وحتـديثها وتعزيزهـا، وفقـا إلطـار عمـل            

  علـى النحـو    ذات الصـلة ا وبالتنسـيق مـع اجلهـات الفاعلـة     هيوغو، مع مراعاة ظروفهـا وقـدرا
علــى مواصــلة دعــم   ذات الصــلة، وتشــجع اتمــع الــدويل وكيانــات األمــم املتحــدة   املناســب

  اجلهود املبذولة يف هذا الصدد على الصعيد الوطين؛

الدول األعضـاء علـى حتسـني اسـتجابتها ملعلومـات اإلنـذار املبكـر         حتث أيضا  - ١٢  
علــى دعــم جهــود الــدول   أصــحاب املصــلحةختــاذ إجــراءات مبكــرة، وتشــجع مجيــع  لكفالــة ا

  األعضاء يف هذا الصدد؛

الدول األعضاء على النظر يف وضع برامج وطنية للحد من الكـوارث   تشجع  - ١٣  
وعرضــها علــى أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، وفقــا إلطــار عمــل هيوغــو،   

  لتحقيق هذا اهلدف؛بعضا ا بعضه تعاون مععلى الأيضا وتشجع الدول 

بأمهيـة األخــذ يف أنشـطة التأهــب بنـهج يتنـاول خمــاطر متعـددة، وتشــجع       تقـر   - ١٤  
الــدول األعضــاء، آخــذة يف االعتبــار ظروفهــا اخلاصــة، ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى مواصــلة  

الء االعتبــار تطبيــق ذلــك النــهج علــى أنشــطة التأهــب الــيت تقــوم ــا، وذلــك بوســائل منــها إيــ  
  الواجب لعوامل منها األخطار البيئية الثانوية الناشئة عن احلوادث الصناعية والتكنولوجية؛
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بذل جهـود خاصـة يف   يستلزم  زيادة تعزيز فعالية املساعدة اإلنسانية أن تؤكد  - ١٥  
 جمــال التعــاون الــدويل لتعزيــز وتوســيع نطــاق اســتخدام القــدرات الوطنيــة واحملليــة، والقــدرات  
ــو        ــا، وه ــد االقتضــاء، يف جمــال التأهــب للكــوارث والتصــدي هل ــة عن ــة ودون اإلقليمي  اإلقليمي

  ميكن أن يتاح بكفاءة أكرب وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث الكارثة؛  ما

األشــخاص املتضــررين املمارســات املبتكــرة الــيت تســتند إىل معــارف    تشــجع  - ١٦  
رواح نقـذة لـأل  املواد امللى الصعيد احمللي وإنتاج عمستدامة حلول لوضع الكوارث الطبيعية  من
 اتاللوجســــتيإىل أدىن حــــد مــــن اآلثــــار املترتبــــة عليهــــا مــــن حيــــث  التقليــــل مــــع ليــــا، حم

  األساسية؛  واهلياكل

يف هــذا الســياق أمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل، وخباصــة عــن طريــق          تؤكــد  - ١٧  
ــد   ــراف، يف تقـ ــددة األطـ ــات املتعـ ــال لآلليـ ــتخدام الفعـ ــها  االسـ ــانية يف حينـ ــاعدة اإلنسـ مي املسـ

ميــع مراحلــها، مــن مرحلــة اإلغاثــة واإلنعــاش إىل مرحلــة التنميــة،        جبحــاالت الكــوارث   يف
  كافية؛الوارد املذلك توفري   يف  مبا

الدول األعضـاء، علـى   م فيهن ، مبأصحاب املصلحة ذوي الصلةمجيع  تشجع  - ١٨  
ة غـري املطلوبـة أو غـري الالزمـة أو غـري املناسـبة       اختاذ تدابري مناسبة للحد من إرسال مواد اإلغاث

  يف مواجهة الكوارث، وللثين عن إرسال هذه املواد؛

ــان، بتيســري        تشــجع  - ١٩   ــدر اإلمك ــام، ق ــى القي ــدول األعضــاء عل ــع ال ــرورمجي  م
يف سـياق جهـود دوليـة،    يف حـاالت الطـوارئ    تنياملساعدة اإلنسانية واملساعدة اإلمنائية املقـدم 

يف مرحلة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، مبـا يتماشـى علـى حنـو تـام مـع أحكـام             مبا يف ذلك
ومرفقـــه، ومبـــا يكفـــل املراعـــاة التامـــة ملبـــادئ العمـــل اإلنســـاين املتمثلـــة يف   ٤٦/١٨٢القـــرار 

 واالستقالل واللتزاماا مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلـك القـانون   والرتاهةواحلياد  اإلنسانية

  ؛الدويل اإلنساين

الدول األعضاء على اختاذ تدابري مجركية، حسب االقتضـاء، لتحسـني   تشجع   - ٢٠  
  مواجهة الكوارث الطبيعية؛عند فعالية ال

الدور القيادي الذي يضطلع به مكتب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية     تعيد تأكيد  - ٢١  
تقـدمي املسـاعدة   لدعوة لـ املعـين با  بأسـرها، داخل منظومة األمم املتحـدة  ، بوصفه مركز التنسيق

اإلنسـانية   العاملة يف جمـال تقـدمي املسـاعدة   ألمم املتحدة ا اإلنسانية وتنسيقها فيما بني منظمات
    ؛الهذا اوالشركاء اآلخرين العاملني يف 



A/RES/69/243 لتعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنميةا  
 

9/15 

يف حـاالت الكـوارث   لتقيـيم والتنسـيق   لنظام األمم املتحـدة  ا يقدمه مب ترحب  - ٢٢  
تقدمي الدعم للدول األعضاء، بناء علـى   عندإلنسانية ااملساعدة من إسهام مهم يف تعزيز فعالية 

علـى  طلبها، وملنظومة األمم املتحدة يف جمال التأهب واالستجابة للحاالت اإلنسانية، وتشـجع  
  ؛ةاآلليهذه مواصلة إشراك خرباء من البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية يف 

الستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ من إسـهام  مبا يقدمه الفريق ا ترحب أيضا  - ٢٣  
مهم يف تعزيز فعالية املساعدة الدولية يف جمـال البحـث واإلنقـاذ يف املنـاطق احلضـرية، وتشـجع       
الــدول األعضــاء علــى مواصــلة تــوفري الــدعم للفريــق االستشــاري وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة     

  ؛٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٦املؤرخ  ٥٧/١٥٠

الــدول األعضـاء ومنظومــة األمــم املتحـدة وغريهــا مـن اجلهــات الفاعلــة     ثحتـ   - ٢٤  
علـى النظـر يف العواقـب الـيت تترتـب حتديـدا وبشـكل متبـاين          ةاإلنساني تقدمي املساعدةجمال  يف

املناطق الريفيـة واحلضـرية عنـد وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات       كل من على الكوارث الطبيعية يف 
املســاعدة تقــدمي وهلــا ائهــا والتخفيــف مــن حــدا والتأهــب   احلــد مــن أخطــار الكــوارث واتق 

ــة   مــن آثارهــا املبكــرعنــد وقوعهــا واإلنعــاش  اإلنســانية  ــز بوجــه خــاص علــى تلبي ، مــع التركي
  احتياجات سكان املناطق الريفية واحلضرية الفقرية املعرضة للكوارث الطبيعية؛

شـؤون اإلنسـانية إلقامـة    مكتب تنسـيق ال املتواصلة اليت يبذهلا هود اجلب ترحب  - ٢٥  
اجلهـات املاحنـة التقليديـة وغـري التقليديـة والقطـاع اخلـاص،        و املنظمـات اإلقليميـة   شراكات مع

الصـعد  مواصـلة تعزيـز الشـراكات علـى      وتشجع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة علـى  
مـن   الطبيعيـة يف حـاالت الكـوارث    للجهـود الوطنيـة   العاملي واإلقليمـي والـوطين واحمللـي دعمـا    

وضـمان أن تتقيـد   إليهـا  لمحتـاجني  لتقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية    يف أجل التعاون على حنو فعـال  
  واالستقالل؛احلياد والرتاهة ا مببادئ اإلنسانية واليت تبذهلالتعاونية  هوداجل  يف

ــا املعلومــات واالتصــاالت الســلكية والالســلكية ميكــن     تســلم  - ٢٦   ــأن تكنولوجي ب
مهمـا يف التصـدي للكـوارث، وتشـجع الـدول األعضـاء علـى تطـوير القـدرات           تؤدي دورا أن
االتصاالت السلكية والالسـلكية، وتشـجع   باالستعانة ب الطوارئ جمال االستجابة يف حاالت يف

اتمع الدويل على مساعدة البلدان النامية يف جهودها املبذولـة يف هـذا اـال، عنـد االقتضـاء،      
ــاش  ــة اإلنع ــن املراحــل  وغري يف مرحل ــا م ــيت     ه ــدول األعضــاء ال ــذا الصــدد، ال ، وتشــجع، يف ه

مـن   للحـد مـوارد االتصـاالت السـلكية والالسـلكية     قدمي تب املتعلقةىل اتفاقية تامبريي إتنضم  مل
  بذلك؛  على النظر يف القيام ،تصدق عليهامل أو  )٧(الكوارث ولعمليات اإلغاثة

_______________ 

)٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906.  
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منـها  الفضائية  ،الستشعار من بعدعلى زيادة استخدام تكنولوجيات ا تشجع  - ٢٧  
يوفره برنامج األمم املتحـدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة      ما واألرضية، مبا يف ذلك

، وعلـى تبـادل البيانـات اجلغرافيـة     )UN-SPIDER( الكوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ   
االقتضــاء، وتــدعو  ســبحلغــرض اتقــاء الكــوارث الطبيعيــة والتخفيــف مــن آثارهــا وإدارــا،   

الــدول األعضــاء إىل مواصــلة دعمهــا لتوطيــد قــدرة األمــم املتحــدة يف جمــال تســخري املعلومــات 
  اجلغرافية املستمدة من السواتل ألغراض اإلنذار املبكر والتأهب والتصدي واإلنعاش املبكر؛

ت اسـتغل  مـا  بأن الفـرص املتاحـة السـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة، إذا      تقر  - ٢٨  
ــادئ اإبصــورة منســقة واســتنادا   ــة واملســاءلة يف جمــال    إلىل املب نســانية، ميكــن أن حتســن الفعالي

جمـال  يف  ءهانسـانية، وتشـجع الـدول األعضـاء واألمـم املتحـدة وشـركا       إلاللحاالت االستجابة 
 إىل جانــباملتطــوعني والفنــيني، دوائــر مــع النظــر يف التعــاون علــى  ةنســانيإلا تقــدمي املســاعدة

أخرى، من أجـل االسـتفادة مـن البيانـات واملعلومـات املتنوعـة املتاحـة خـالل حـاالت          جهات 
  الكوارث؛ ألخطارالطوارئ وجهود التصدي 

الدول األعضاء ومؤسسات األمم املتحدة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة     تشجع  - ٢٩  
عيد العـاملي  على تعزيز القدرة على اإلنعاش املستدام يف أعقاب الكوارث علـى الصـ   ذات الصلة
مثـل التنســيق مـع الشــركاء التقليـديني وغــري التقليـديني وحتديــد الـدروس املســتفادة       يف جمـاالت 

اإلنعــاش ووضــع يف جمــال حتياجــات الونشــرها واســتحداث أدوات وآليــات مشــتركة لتقيــيم ا
االستراتيجيات وبرجمتها وإدماج عنصر احلد من األخطار يف مجيع عمليات اإلنعاش، وترحـب  

  ؛ذه الغايةهود اجلارية حتقيقا هلباجل

الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة علـى دعـم املبـادرات الوطنيـة       تشجع  - ٣٠  
مجــع  ها، بطــرق منــعلــى الســكان املتضــررين كــوارث الطبيعيــةللالــيت تتصــدى لآلثــار املتباينــة 

بعناصـر  ذلـك  يف  مسـتعينة اجلـنس والسـن واإلعاقـة،    منـها  وحتليل البيانات املصنفة علـى أسـس   
ــها املعلومــات  ــدول، وعــن طريــق اســتحداث أدوات    املتاحــة عــدة، من ــقاملقدمــة مــن ال  وطرائ
إىل بـدورها  األوليـة تفضـي   الحتياجـات  ات أسرع وأجـدى ل تقييمإعداد وإجراءات تؤدي إىل 

  تقدمي مساعدة حمددة األهداف تتسم مبزيد من الفعالية، مع مراعاة األثر البيئي؛

ــ يــب  - ٣١   ــم املتحــدة  اات مبنظم ــدمي املســاعدة   ألم ــة يف جمــال تق اإلنســانية العامل
يف  إليهـا تسـتند   الـيت األدلـة   قاعـدة تعزز، بالتشاور مـع الـدول األعضـاء، حسـب االقتضـاء،       أن

، عـن طريـق مواصـلة إنشـاء آليـات مشـتركة لتحسـني نوعيـة         الفعالـة  املسـاعدة اإلنسـانية  تقدمي 
مـن التقـدم يف    مزيـد وحتقيـق   تـها وموثوقي تهاسانية وشفافيالتقييمات املشتركة لالحتياجات اإلن
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 تلــك املنظمــات اســتخدام وكفالــةيف جمــال تقــدمي املســاعدة  مــن أجــل تقيــيم أدائهــا إجرائهــا، 
  الفعالية؛ املساعدة اإلنسانية بأكرب قدر من للموارد املتاحة ألغراض تقدمي

ســني عمليــة مجــع الــدول األعضــاء علــى اختــاذ خطــوات لتطــوير أو حت تشــجع  - ٣٢  
البيانات وحتليلها وتيسري تبادل املعلومـات مـع منظمـات األمـم املتحـدة العاملـة يف جمـال تقـدمي         
املساعدة اإلنسانية من أجل دعم جهود التأهب وزيادة فعالية االستجابة يف احلاالت اإلنسـانية  

ــة األمــم املتحــدة، حســب االقتضــاء، و     ــن  غاســتنادا إىل االحتياجــات، وتشــجع منظوم ريهــا م
مسـاعدة البلـدان الناميـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود         االستمرار يفعلى  ذات الصلةاجلهات الفاعلة 

  لبناء القدرات احمللية والوطنية يف جمال مجع البيانات وحتليلها؛

ــات      تشــجع   - ٣٣   ــم املتحــدة واملنظم ــة واألم ــات اإلقليمي ــدول األعضــاء واملنظم ال
حتديـد األخطـار   طـرق  اإلنسانية والتنمية علـى مواصـلة حتسـني    العاملة يف جمايل تقدمي املساعدة 

عـن   لـي على الصعيد احملومواطن الضعف ورسم خرائط هلا وحتليلها، مبا يف ذلك اآلثار النامجة 
ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبــرامج ، ســتقبليف املأخطــار الكــوارث وقــوع العوامــل احملفــزة ل

علـى دعـم   أصـحاب املصـلحة ذوي الصـلة    مجيـع   مناسبة للتصدي هلا، وتشجع يف هـذا الصـدد  
ذلك على الصـعيدين اإلقليمـي واحمللـي، عـن طريـق تبـادل        يف احلكومات يف تطوير قدراا، مبا

 وقـدرات اخلربات واألدوات وتـوفري املـوارد الالزمـة، حسـب االقتضـاء، لضـمان تـوافر خطـط         

  أخطار الكوارث؛ فعالة إلدارة الكوارث وفقا لألولويات الوطنية يف جمال إدارة

علـى قـدم املسـاواة مـع     لمـرأة يف صـنع القـرار    الكاملـة ل شـاركة  املأمهية  تؤكد  - ٣٤  
لحـد  لاسـتراتيجيات  وتنفيـذ  وضـع  لدى  نوع اجلنساألخذ مبنظور يراعي وأمهية تعميم الرجل 

وتطلـب يف هـذا الصـدد    هلا والتصدي هلـا والتعـايف مـن آثارهـا،     من أخطار الكوارث والتأهب 
مجيـع  يف منظور يراعي نـوع اجلـنس بصـورة أفضـل     تعميم يف كفالة يستمر ألمني العام أن إىل ا

ــب إجــراءات   ــل  اإلنســانية واألنشــطة ة للحــاالت اإلنســانية االســتجابجوان ــك حتلي ــا يف ذل ، مب
  مؤشر املساواة بني اجلنسني؛املخصصات وتنفيذ الربامج، ومن خالل زيادة استخدام 

ــة ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات   احلكومــات والســل تشــجع   - ٣٥   طات احمللي
يتمــتعن بــه مــن   مــا اإلقليميــة علــى التصــدي ملكــامن الضــعف لــدى النســاء والفتيــات وتنــاول   

قـــدرات، وتـــدعو اجلهـــات املاحنـــة والبلـــدان األخـــرى املقدمـــة للمســـاعدة إىل القيـــام بـــذلك،  
ــة ملنظــور نــوع اجلــنس، مبــا يشــمل ســبل      ــربامج املراعي التصــدي للعنــف اجلنســي  باســتخدام ال

والعنف القائم على أساس نوع اجلنس ولشىت أشكال االستغالل خالل حـاالت الطـوارئ ويف   
بعــد انتــهاء الكــوارث، وختصــيص املــوارد فيمـا تبذلــه مــن جهــود للحــد مــن أخطــار   مــا بيئـات 

  الكوارث والتصدي هلا والتعايف من آثارها بالتنسيق مع حكومات البلدان املتضررة؛
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على أمهية إدماج وجهات نظر األشخاص ذوي اإلعاقـة يف جمـال احلـد     تشدد  - ٣٦  
ــب       ــال التأهـ ــامهتهم يف أعمـ ــاركتهم ومسـ ــة إىل مشـ ــدرك احلاجـ ــوارث، وتـ ــار الكـ ــن أخطـ مـ

واالنتقال من اإلغاثـة إىل التنميـة، فضـال عـن تنفيـذ      نعاش، للكوارث، ومواجهة الطوارئ، واإل
  وي اإلعاقة واليت ميكنهم االستفادة منها؛السياسات والربامج اليت تشمل األشخاص ذ

جيــد  تــوفري تعلــيمم آمنــة ومواتيــة ويئــة بيئــة تعلّــاجلهــود الراميــة إىل  تشــجع  - ٣٧  
ــان والفتيــات،  النامجــة عــن الكــوارث   يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية  للجميــع، وخباصــة للفتي

  غاثة إىل مرحلة التنمية؛االنتقال السلس من مرحلة اإل  ، لغايات منها اإلسهام يفالطبيعية

علـى حتديـد    ذات الصلةالدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية  تشجع  - ٣٨  
ــات التأهــب  يف جمــال أفضــل املمارســات  املبكــر واإلنعــاش للكــوارث والتصــدي حتســني عملي

املبـادرات احملليـة الناجحـة يف هـذا      والتوسـع يف علـى حنـو أفضـل     هـذه املمارسـات   تعميمعلى و
  لصدد، حسب االقتضاء؛ا

اإلنسـانية  العاملة يف جمـايل تقـدمي املسـاعدة    ألمم املتحدة اإىل منظمات  تطلب  - ٣٩  
الكـوارث، مـن   مـن أجـل اإلنعـاش عقـب      الـيت تبـذهلا   هودعلى حنو أفضل اجلأن تنسق والتنمية 

ؤسسـي  علـى الصـعيد امل  مرحلة اإلغاثة إىل مرحلـة التنميـة، بطـرق منـها تعزيـز اجلهـود املبذولـة        
الصـمود  خطيط املؤسسـي يف جمـال التأهـب للكـوارث وبنـاء القـدرة علـى        نسيق والتالتوجهود 

ــة مشــاركة اجلهــات الفاعلــة يف جمــال التنميــة يف     ،واإلنعــاش دعمــا للســلطات الوطنيــة، وكفال
  التخطيط االستراتيجي يف مرحلة مبكرة؛

 املسـاعدة اإلنسـانية   األمم املتحـدة واملنظمـات العاملـة يف جمـايل تقـدمي     تشجع   - ٤٠  
والتنميــة علــى دعــم احلكومــات علــى الصــعد الــوطين ودون الــوطين واحمللــي واتمعــات احملليــة 

حتملها مسؤولية وضع استراتيجيات طويلة األجل وخطط تنفيذ متعـددة السـنوات يف جمـال     يف
ة علــى التأهــب كجــزء مــن اســتراتيجياا املتعلقــة باحلــد مــن أخطــار الكــوارث وزيــادة القــدر   

  وفقا إلطار عمل هيوغو؛ مواجهتها

ــة يف جمــال      يــب  - ٤١   تقــدمي مبنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعل
لدعم تعزيـز احلـد مـن أخطـار      على حنو أفضلأن تعمم األدوات واخلدمات  ةاإلنساني املساعدة

  ؛املبكراإلنعاش التأهب ووخباصة األدوات واخلدمات املتعلقة بالكوارث، 

اإلنسـانية  املعنية العاملة يف جمايل تقدمي املساعدة ألمم املتحدة امبنظمات  يب  - ٤٢  
 أدواــا وآلياــا لكفالــة دمــج علــى تعزيــز ، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء،  تعمــلأن والتنميــة 
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يف ختطـيط أنشـطة التأهـب للكـوارث واالسـتجابة      الدعم الالزم لـه  واإلنعاش املبكر احتياجات 
  ، حسب االقتضاء؛اإلمنائي وتنفيذهانية والتعاون اإلنسا

 العاملــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة  منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات تشــجع  - ٤٣  
املبكـر يف براجمهـا املتعلقـة     مراعـاة اإلنعـاش  اإلنسانية على مواصلة بذل اجلهود من أجل تعمـيم  

مهمــة حنـو بنــاء القـدرة علــى الصــمود   وتقـر بــأن اإلنعـاش املبكــر خطـوة    باملسـاعدة اإلنســانية،  
الوقـت   املبكـر يف  لإلنعـاش ، وتشجع علـى تـوفري التمويـل    املزيد من التمويلر هلا فاتوينبغي أن ي

القائمـة والتكميليـة   دوات األأدوات منـها  بـ  باالسـتعانة وميكن التنبؤ به، حنو مرن املناسب على 
  ؛ة والتنميةاإلنساني يف جمايل تقدمي املساعدة

ــات     حتــث  - ٤٤   ــم املتحــدة واملنظم ــدول األعضــاء واألم ــدمي   ال ــة يف جمــايل تق العامل
ــةاإلنســانية واملســاعدة  ــة إلدارة املخــاطر والتحــول حنــو ــج يســتبق     ع التنمي ــى إيــالء األولوي ل

  ؛والتخفيف من املعاناة البشرية واخلسائر االقتصاديةدرئها األزمات اإلنسانية من أجل 

اإلنسـانية  العاملـة يف جمـايل تقـدمي املسـاعدة     واملنظمـات  األمم املتحـدة  تشجع   - ٤٥  
ــة و ــى التنمي ــى التوصــل إىل   عل ــل عل ــة، وتوضــيح األدوار     العم ــم مشــترك للمخــاطر الكامن فه

مشتركة لتعزيز التنسيق واالتسـاق  وبرامج أهداف  ووضعمنها، واملسؤوليات وفقا لوالية كل 
  ؛بني األنشطة القصرية واملتوسطة والطويلة األجل

ضرورة تعزيز القدرة على الصمود على مجيـع املسـتويات، وتشـجع يف     تؤكد  - ٤٦  
 ذات الصـلة اجلهـات الفاعلـة   غريهـا مـن   هذا الصدد الدول األعضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة و   

على دعم اجلهود املبذولة، حسب االقتضاء، من أجـل إدمـاج القـدرة علـى الصـمود يف بـرامج       
 تقـدمي املسـاعدة   يف جمـايل بـرامج التنميـة، وتشـجع اجلهـات الفاعلـة      تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية و  

ة والتنمية على أن تسعى، عند االقتضاء، إىل حتقيـق أهـداف مشـتركة يف جمـايل القـدرة      اإلنساني
على الصمود وإدارة املخاطر، ميكن بلوغها من خالل االضطالع بأنشطة مشتركة يف جمـاالت  

  ويل؛التحليل والتخطيط والربجمة والتم

ــدول األعضــاء واألمــم املتحــدة واملنظمــات    يــب  - ٤٧   العاملــة يف جمــال تقــدمي  بال
والتنميـة الطويلـة األجـل،    نعـاش  اإلنسانية أن تقدم املساعدة الطارئـة بطـرق تـدعم اإل   املساعدة 

ــك    ــا يف ذل ــحســب االقتضــاء، مب ــى     ب ــيت تعــزز القــدرة عل ــألدوات اإلنســانية ال ــة ل إيالء األولوي
ــدعم الصــمود ــيش  وت ــال  ســبل الع ــبيل املث ــى س ــها، عل ــة،    ال ، ومن احلصــر، التحــويالت النقدي

  واملشتريات احمللية من األغذية واخلدمات، وشبكات األمان االجتماعي؛والقسائم، 
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العاملـة   ذات الصـلة منظومة األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة  تشجع  - ٤٨  
ــدمي املســاعدة  يف جمــايل ــة ةاإلنســاني تق ــى  والتنمي ــوفري الــ عل نســقي الشــؤون اإلنســانية   ملدعم ت

لقيام بعدة أمور، من بينها دعم احلكومـة املضـيفة   على اواملنسقني املقيمني دف تعزيز قدرم 
يف تنفيذ تدابري التأهب وتنسيق أنشطة التأهب اليت تضطلع ا األفرقـة القطريـة دعمـا للجهـود     

يف ذات الصـلة العاملـة   اجلهـات الفاعلـة   ا مـن  غريهـ الوطنية، وتشـجع منظومـة األمـم املتحـدة و    
املـرن للعـاملني يف   وعلى زيادة تعزيز القدرة علـى النشـر السـريع     ةاإلنساني تقدمي املساعدةجمال 

ــة         ــة القطري ــات واألفرق ــم احلكوم ــن أجــل دع ــانية م ــدمي املســاعدة اإلنس ــال تق ــد جم وقــوع  بع
  الكوارث مباشرة؛

العاملــة يف جمــايل تقــدمي تحــدة واملنظمــات الــدول األعضــاء واألمــم املتشــجع   - ٤٩  
حبيـث   ل التمويـل احلـايل  كـ هيتحسـني  الكفيلـة ب سـبل  العلـى حتديـد    التنميةاإلنسانية واملساعدة 

 املتسـم باالتسـاق واملرونـة والـذي ميكـن التنبـؤ بـه        طويـل األجـل  التمويـل ال  يقدم بشكل أفضل
التأهـــب أنشـــطة  ال ســـيمالســـنوات، وتعـــددة ااملســـتراتيجيات يف االإدارة املخـــاطر غـــراض أل

االحتيـاج   أولويـة  حسـب  املـوارد  توجيهيتيح  مبا ،مخاطرشامل للعلى أساس تقييم  ،للكوارث
  ؛خلطرا  م فيهااليت يعظُإىل األماكن  أفضلصورة ب

لتمويـل   يسهل االستعانة ـا  على ضرورة حشد موارد كافية مستدامة تشدد  - ٥٠  
من أخطار الكوارث من أجـل كفالـة إمكانيـة احلصـول، علـى      والتأهب واحلد  اإلنعاشأنشطة 

حنــو ميكــن التنبــؤ بــه ويف الوقــت املناســب، علــى املــوارد الالزمــة لتقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف 
  حاالت الطوارئ النامجة عن الكوارث املرتبطة بأخطار طبيعية؛

تعزيــز  بإجنــازات الصــندوق املركــزي ملواجهــة الطــوارئ وإســهامه يف  ترحــب  - ٥١  
اإلنسانية يف وقت مبكر وحتسـينها، ويـب جبميـع الـدول األعضـاء النظـر       للحاالت االستجابة 
من التربعات إىل الصندوق، وتدعو القطـاع اخلـاص ومجيـع املعنـيني مـن األفـراد        مزيديف تقدمي 

واملؤسســات إىل القيــام بــذلك، بطــرق مــن بينــها، مــىت أمكــن ذلــك، االلتــزام بتقــدمي تربعــات    
التربعـات  تقـدم  دة السنوات والتعهـد بتقـدميها يف وقـت مبكـر، وتشـدد علـى ضـرورة أن        متعد

بــاملوارد دون املســاس إىل التعهــدات احلاليــة بتقــدمي املســاعدة إىل الــربامج اإلنســانية،  باإلضــافة 
  للتعاون الدويل من أجل التنمية؛ املتاحة 

ار الكـوارث وبنـاء   إيالء االعتبـار الواجـب للحـد مـن أخطـ     على  تشجع بقوة  - ٥٢  
وعلـى التشـجيع علـى     ٢٠١٥الكوارث يف إطار خطة التنمية ملا بعد عـام   القدرة على مواجهة

إطــار العمــل للحــد مــن أخطــار الكــوارث ملي متســق يوفــق بــني تلــك اخلطــة واتكــــج اتبــاع 
  ؛٢٠١٥بعد عام   ملا
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الـــدول األعضـــاء والقطـــاع اخلـــاص ومجيـــع املعنـــيني مـــن األفـــراد         تـــدعو  - ٥٣  
  املؤسسات إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل آليات التمويل األخرى لألغراض اإلنسانية؛و

مببــادرة األمــني العــام إىل عقــد مــؤمتر القمــة العــاملي األول للمســاعدة   ترحــب   - ٥٤  
، ـدف تبـادل املعـارف وأفضـل املمارسـات يف      ٢٠١٦تركيا، يف عـام   سطنبول،إاإلنسانية يف 

نسانية لتحسني تنسيق وفعاليـة االسـتجابة للحـاالت اإلنسـانية والقـدرة      جمال تقدمي املساعدة اإل
علــى االضــطالع ــا، وتطلــب إىل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية أن يكفــل اتبــاع عمليــة    
حتضريية تشاورية وشفافة تشـمل اجلميـع، وتشـجع الـدول األعضـاء وأصـحاب املصـلحة علـى         

، وتشــجع أيضــا األمــني العــام علــى أن  القمــة مــؤمتر املشــاركة واملســامهة يف العمليــة ويف نتــائج
  التواصل مع الدول األعضاء بشأن العملية ونتائج املؤمتر؛  يستمر يف

إىل األمني العـام أن يواصـل حتسـني التصـدي للكـوارث الطبيعيـة علـى         تطلب  - ٥٥  
يـدرج   وأنالسـبعني  الصعيد الـدويل وأن يقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا         

تقريــره توصــيات عــن كيفيــة كفالــة تقــدمي املســاعدة اإلنســانية بطــرق تــدعم االنتقــال مــن     يف
  مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية.

  

  ٧٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣

 


