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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/60/L.18( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
 

تعزيــز اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح والــتعمري والوقايــة  - ٦٠/١٣
ــذي عصــف جبن      ــزال ال ــة النامجــة عــن الزل ــاب الكارث ـــيف أعق وب ـ

  باكستان- آسيا
 ،إن اجلمعية العامة 
ــإذ تشـــــري  ــؤرخ ٤٦/١٨٢ا  إىل قراراهتـــ ــانون األول١٩ املـــ ــمرب / كـــ  ،١٩٩١ديســـ

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٥٦  و،٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١٦ املـــؤرخ ٥٧/١٥٢ و
 ٥٨/٢١٤  و،٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٥ املــؤرخ ٥٨/٢٥  و،٢٠٠٢ديســمرب /األول

 كــانون ٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢١٢  و،٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخني ٥٨/٢١٥ و
ــمرب /ولاأل ــؤرخني ٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و،٢٠٠٤ديســ ــانون األول٢٢ املــ ــمرب / كــ ديســ

 ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩ املؤرخ ٥٩/٢٧٩  و،٢٠٠٤
 للضــحايا وأســرهم وشــعوب باكســتان  وإذ تعــرب عــن خــالص تعازيهــا ومواســاهتا   

حلقـت  واح وواهلند وأفغانستان وغريها من املناطق املتضررة اليت تكبدت خسـائر هائلـة يف األر             
أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية نتيجة الزلزال اهلائل الذي عصف مبنطقة جنـوب آسـيا يف    هبا  
 ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٨

حتصـى    ال  إزاء احلالة احلرجة ملاليني املشردين واألعـداد الـيت         وإذ يساورها جزع بالغ    
تـزداد حـدة بسـبب الطقـس        الـيت    ،ملمن املصابني الذين ينتظرون االستجابة الفورية يف يـأس وأ         

 الشديد الوطأة وصعوبة تضاريس املنطقة،
ــة مـــن اجملتمـــع الـــدويل  وإذ ترحـــب  ــا يف ذلـــك ، باملســـاعدات واملســـامهات املقدمـ  مبـ

 يف جهـود اإلغاثـة واإلصـالح    ،احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص         
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التصـدي للتحـديات الـيت متثلـها الكارثـة      من أجل يني اليت تعكس روح التضامن والتعاون الدول    
 حكومة، وتعرب يف هذا السياق أيضا عن تقديرها لدور باكستان شعباوإذ ومواجهتها، 

 النـداء  ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشـرين األول ١١ األمـم املتحـدة يف       بتوجيـه  وإذ ترحب أيضا   
 العـام يف مضـاعفة       ومواصـلة اشـتراك األمـني      ،٢٠٠٥العاجل بشـأن زلـزال جنـوب آسـيا لعـام            

 جهود اإلغاثة العاملية من أجل تلبية االحتياجات العاجلة والفورية لألشخاص املتضررين،
 بعقد األمم املتحدة اجتماعا وزاريا رفيع املستوى للجهات املاحنـة         وإذ ترحب كذلك   

 املزيــد مــن املســاعدة الغوثيــة والــدعم  لتــوفري ٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول٢٦يف جنيــف يف 
 *النتعاش من الكارثة،ل

ــن   تؤكــدوإذ   ــرامج   األخطــار ضــرورة إدراج هنــج احلــد م ــة وب  يف السياســات اإلمنائي
 ،)١(٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة اإلنعاش على النحو املبني يف إطار عمل هيوغو

سـيما    ال ،املتضررة باحلاجة إىل مواصلة االلتزام مبساعدة البلدان والشعوب         وإذ تذكر  
 تنتعش متامـا ممـا خلفتـه الكارثـة مـن نكبـات وصـدمات، مبـا يف ذلـك                     أكثر الفئات ضعفا، كي   

مساعدهتا فيمـا تبذلـه مـن جهـود يف األجلـني املتوسـط والطويـل يف جمـايل اإلصـالح والـتعمري،                       
 ترحب بالتدابري اليت أعلنت عنها حكومة باكستان والوكاالت الدولية يف هذا الصدد، وإذ

يف  املتضـررة  يف دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول              على أمهية التعاون الـدويل     وإذ تشدد  
 يف مجيع املراحل، مبا يف ذلـك الوقايـة منـها والتأهـب هلـا         األخطارالتصدي للكوارث الطبيعية و   

ــن حــدهتا وا   ــف م ــز قــ    إلوالتخفي ــن تعزي ــتعمري فضــال ع ــاش وال ــدان نع ــى املتضــررة درة البل عل
 للكوارث، التصدي
 ملتضررين من الزلزال يف جنوب آسيا؛ مع األشخاص اتعرب عن تعاطفها - ١ 
 لســكان املتضــررين،ســاعدة امل علــى احلاجــة إىل إيــالء اهتمــام خــاص  تشــدد - ٢ 

بدنية وصدمات نفسـية وتـوفري املسـاعدة        إصابات   الذين يعانون من     ،سيما اليتامى واألرامل   ال
 والتأهيل على املدى الطويل؛األطفال  فيما يتعلق بتحصني وخباصة ،الطبية الفورية

بعـد مرحلـة      مـا   على ضرورة مواصلة اجملتمع الدويل تركيزه على       أيضاتشدد   - ٣ 
 اإلرادة السياســية الالزمــة لــدعم جهــود اإلصــالح  مــؤازرةاإلغاثــة الطارئــة احلاليــة، مــن أجــل  

_______________ *    
الكـوارث  بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة       : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو للفترة   )١(

A/CONF.206/6) ٢، الفصل األول، القرار.( 
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ان  يف األجلــني املتوســط والطويــل الــيت تقودهــا حكومــة باكســت  األخطــاروالــتعمري واحلــد مــن 
 والدول األخرى املتضررة على مجيع املستويات؛

 بالتعـاون الفعـال بـني السـلطات الباكسـتانية واهليئـات ذات الصـلة يف                 ترحب - ٤ 
منظومة األمم املتحدة والبلدان املاحنة واملؤسسات املالية اإلقليمية والدوليـة واملنظمـات الدوليـة              

 حاالت الطوارئ وتقدميها، وتؤكد احلاجـة إىل        ذات الصلة واجملتمع املدين يف تنسيق اإلغاثة يف       
ــود          ــة وجه ــة اجلاري ــات اإلغاث ــع مراحــل عملي ــة يف مجي ــدمي اإلغاث ــاون وتق ــك التع مواصــلة ذل

  الطبيعية مستقبال؛األخطاراإلصالح والتعمري، بطريقة من شأهنا احلد من الضعف يف مواجهة 
ؤسســات املاليــة الدوليــة  ســيما البلــدان املاحنــة وامل   ال اجملتمــع الــدويل،تشــجع - ٥ 

ــى تقــدمي           ــدين، عل ــع امل ــن القطــاع اخلــاص واجملتم ــة ذات الصــلة، فضــال ع ــات الدولي واملنظم
يلـزم مـن أمـوال ومسـاعدة          مـا  التربعات اليت مت التعهد هبا علـى وجـه السـرعة ومواصـلة تقـدمي              

 لدعم جهود اإلصالح والتعمري؛
 مـؤازرة  يتوىل القيام بأمور منـها        خاصا مبعوثا   إىل األمني العام أن يعني     تطلب - ٦ 

 يف  األخطـار اإلرادة السياسية لدى اجملتمع الدويل ودعم جهـود اإلصـالح والـتعمري واحلـد مـن                 
 األجلني املتوسط والطويل؛

 إىل األمــني العــام أن يواصــل اســتطالع الوســائل الكفيلــة بزيــادة تطلــب أيضــا - ٧ 
دويل للقيـام جبهـود اإلغاثـة اإلنسـانية الفوريـة         تعزيز قدرات االستجابة السريعة لـدى اجملتمـع الـ         

 باالستفادة من الترتيبات القائمة واملبادرات اجلارية؛
 البنــك الــدويل ومصــرف التنميـة اآلســيوي إىل أن يقومــا، بالتعــاون مــع  تـدعو  - ٨ 

املؤسســات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة األخــرى واألمــم املتحــدة، بتعبئــة جهــود  البلــدان املاحنــة و
احتياجــات املنــاطق املتضــررة يف تلبيــة  مبــا يف ذلــك البلــدان املتضــررة، ل،عضــاء اجملتمــع الــدويلأ

  اإلصالح والتعمري؛األجلني املتوسط والطويل يف جمايل
 ملراحـل اإلصـالح والـتعمري       مـا يلـزم    باقتراح عقد مؤمتر للتعمري لتوفري     ترحب - ٩ 

ــة مــن مســاعدة  الطويلــة األجــل يف املنــاطق   ــاد يف والتزامــاتاملنكوب  تشــرين ١٩، يف إســالم أب
 ؛٢٠٠٥نوفمرب /الثاين
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلاديـة والسـتني             تطلب - ١٠ 
 تعزيز تنسيق املسـاعدة اإلنسـانية واملسـاعدة       ”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون          

ملتحــدة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك املســاعدة االقتصــادية   الغوثيــة الــيت تقــدمها األمــم ا 
 .٢٠٠٦ جتماعي يف دورته املوضوعية لعام اجمللس االقتصادي واالعن طريق ،“اخلاصة

 ٥٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين ١٤


