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 ])Add.1و A/63/L.47( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 والتعمري والوقايـة يفواإلصالحتعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ- ٦٣/١٣٧
ــصفت ــيت عـ ــسونامي الـ ــواج تـ ــن أمـ ــة عـ ــة النامجـ ــاب الكارثـ أعقـ

 اهلندي باحمليط
 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩١ديــــــسمرب/ كــــــانون األول١٩ املــــــؤرخ٤٦/١٨٢ا إىل قراراــــــإذ تــــــشري 
ــسمرب/ كـــانون األول١٦ املـــؤرخ٥٧/١٥٢ و  كـــانون٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠٢ديـ

ــانون األول٥ املــــؤرخ٥٨/٢٥  و٢٠٠٢ديــــسمرب/األول  ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٣ديــــسمرب/ كــ
ــؤرخني٥٨/٢١٥ و  كــانون٢٠ املــؤرخ٥٩/٢١٢  و٢٠٠٣ديــسمرب/ كــانون األول٢٣ امل

ــسمربد/األول ــؤرخني٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و٢٠٠٤يـــ ــانون األول٢٢ املـــ ــسمرب/ كـــ ديـــ
 تــشرين١٤ؤرخ املــ٦٠/١٥  و٢٠٠٥ينــاير/ كــانون الثــاين١٩ املــؤرخ٥٩/٢٧٩  و٢٠٠٤
ــاين ــوفمرب/الثـ ــؤرخ٦١/١٣٢  و٢٠٠٥نـ ــانون األول١٤ املـ ــسمرب/ كـ  ٦٢/٩١  و٢٠٠٦ديـ
 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٧املؤرخ

ــسخية باالســتجابوإذ تــشيد  ــات ال ــساعدات والتربع ــدعم املتواصــل وامل ــة وال ة الفوري
للمجتمع الدويل واحلكومات واتمع املدين والقطاع اخلاص واألفراد يف إطـار جهـود اإلغاثـة

 واإلصالح والتعمري اليت جتسد روح التضامن والتعاون الدوليني من أجل التصدي للكارثة،
ــة يف حــاالت الطــوارئاإلعــالن املتعلــق بالعمــل مــن وإذ تالحــظ   أجــل تعزيــز اإلغاث

الزلزال وأمـواج تـسونامي، الـصادرالنامجة عنكارثةال والتعمري والوقاية يف أعقابواإلصالح
 واملعتمــد يف االجتمــاع االســتثنائي لزعمــاء رابطــة أمــم٢٠٠٤ديــسمرب/كــانون األول ٢٦يف

 ،)١(٢٠٠٥ريناي/ كانون الثاين٦جنوب شرق آسيا املعقود يف جاكارتا يف
_______________

)١( A/59/669املرفق ،.
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البيـان و)٣(٢٠١٥-٢٠٠٥  للفتـرةوإطار عمل هيوغـو )٢(إعالن هيوغوإىل تشري وإذ 
املعتمـد يف املـؤمتر العـاملي )٤(كارثة احمليط اهلنديب املعنيةالصادر عن الدورة االستثنائية املشترك

كـانون ٢٢ إىل١٨، اليابـان يف الفتـرة مـن هيوغواملعين باحلد من الكوارث املعقود يف كويب،
 ،٢٠٠٥يناير/الثاين

 ،)٥( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما 
الكـوارثوضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات للحـد مـن أخطـارمواصـلة ضرورةوإذ تؤكد 

ــة، ــة الوطنيـ ــط اإلمنائيـ ــضاء، يف اخلطـ ــسب االقتـ ــا، حـ ــيما  الوإدماجهـ ــذسـ ــالل تنفيـ ــن خـ  مـ
 حـاالتمواجهـةز قـدرة الـسكان علـىاالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، بغيـة تعزيـ

الكــوارث وتقليــل تعرضــهم ومــصادر رزقهــم واهلياكــل األساســية االجتماعيــة واالقتــصادية
واملوارد البيئية لألخطار، وإذ تؤكد أيضا ضرورة قيام احلكومات بوضع وتنفيـذ خطـط وطنيـة

 اتباع ج احلد من أخطار الكوارث،بفعالة لنظم اإلنذار باألخطار
على أن احلد من الكوارث، مبا يف ذلك تقليـل أوجـه الـضعف يف مواجهـةتشددوإذ 

 الكوارث الطبيعية، عنصر هام يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،
 التابعـة ملنظمــة لعلـوم احمليطــاتاللجنــة احلكوميـة الدوليــةدور علـىتـشدد أيــضاوإذ 

 اإلنـذار بتولـد أمـواج تـسونامي يف نظـامإنـشاءتنـسيقاألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف
اإلقليمـيني ودون ىل أمهية تعزيز التعاون والتنسيق إبالنظر،احمليط اهلندي والتخفيف من آثارها

 اإلقليميني الضروريني لفعالية الترتيبات املتعلقة بنظم اإلنذار املبكر بأمواج تسونامي،
املتعـدد املـاحنني اخلـاص بترتيبـاتصندوق التربعـات االسـتئماين عمل ببدءشيدوإذ ت 

اإلنذار املبكر بأمواج تسونامي يف احمليط اهلندي وجنـوب شـرق آسـيا، وإذ تـدعو احلكومـات
 واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والقطاع اخلـاصاملعنيةوالبلدان املاحنة واملنظمات الدولية

 املاليــةاملــسامهات عــن طريــق ،الســتئمايناواتمــع املــدين إىل النظــر يف اإلســهام يف الــصندوق
والتعاون التقين من أجل دعم إنـشاء نظـام اإلنـذار املبكـر بـأمواج تـسونامي وفقـا الحتياجـات

، لكـي يـسهم الـصندوق االسـتئماين يف إنـشاء نظـاماحمليط اهلندي وجنـوب شـرق آسـيابلدان
_______________

)٢( A/CONF.206/6١، الفصل األول، القرار.
بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة الكـــوارث:٢٠١٥-٢٠٠٥إطـــار عمـــل هيوغـــو للفتـــرة )٣(
)A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار.(
احلـد مـن املخـاطر مـن أجـل:يان املشترك الـصادر عـن الـدورة االسـتثنائية املعنيـة بكارثـة احملـيط اهلنـديالب )٤(

).، املرفق الثاينA/CONF.206/6(مستقبل أكثر أمنا
)٥( A/63/84-E/2008/80.
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بكة من املراكز التعاونيـة متـصلة ويشتمل على شتوفر له املوارد الكافيةمتكامل لإلنذار املبكر
 بالنظام العاملي،

 أكثـرسـيما  المواصلة االلتزام مبساعدة البلدان املتضررة وشعوا، ضرورة وإذ تؤكد 
ــى ــات ضــعفا، عل ــة مــن نكبــات وصــدمات، مبــا يف ذلــكالتعــايفالفئ  متامــا ممــا خلفتــه الكارث

 والـتعمري،اإلصـالحيـل يف جمـايلمساعدا فيمـا تبذلـه مـن جهـود يف األجلـني املتوسـط والطو
 ترحب بتدابري املساعدة احلكومية والدولية يف هذا الصدد، وإذ

 هود اليت تبـذهلا البلـدان املتـضررة مـن أمـواج تـسونامياجل إحراز تقدم يفوإذ تالحظ 
زالـت هنـاك حاجـة إىل بـذل اجلهـود  مـا، وإذ تالحـظ أيـضا أنـهاالنتعاش واإلصالح من أجل

 عدة من أجل إعادة إرساء أسس التنمية املستدامة على املدى الطويل،وتقدمي املسا
 بإنشاء أو تعزيز مؤسسات إدارة الكوارث يف بعض البلدان املتضررة الـيتوإذ ترحب 

حلـاالتالتـصديالكـوارث وتعزيـزأخطارتضطلع بدور ريادي يف العملية الشاملة للحد من
 الطوارئ على الصعيدين احمللي والوطين،

 لتنفيــذ اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــات البلــدان املتــضررةتالحــظ مــع التقــدير - ١ 
ــة ــتعمرياإلصــالحمرحل ــساو وال ــهتعزيــز الــشفافية وامل املــوارد ءلة املــاليتني فيمــا يتعلــق بتوجي

 االقتضاء؛  احلسابات العامني الدوليني، حسبواستخدامها، بطرق منها إشراك مراجعي
تعزيــز الــشفافية واملــساءلة بــنيود املبذولــة مــن أجــل باســتمرار اجلهــتعتــرف - ٢ 

اجلهــات املاحنــة والبلــدان املــستفيدة بوســائل منــها إنــشاء نظــام موحــد لتتبــع املعلومــات املاليــة
فر معلومــات دقيقــة يف الوقــتا، وتــربز أمهيــة تــو تلــك اجلهــودوتــشجع،لكترونيــاإوالقطاعيــة

ال وأوجـه اسـتخدامها واسـتمرار الـدعم مـناملناسب عن االحتياجات املقـدرة ومـصادر األمـو
لكتـروين يف أجـل مواصـلة تطـوير نظـم التتبـع اإلاملاحنني، حيثما دعـت احلاجـة إىل ذلـك، مـن

 البلدان املتضررة؛
 البلدان املتـضررة مـن كارثـةمن قبلالدروس املستخلصةعلى تقاسم تشجع - ٣ 

ن األخـرى املتـضررة مـن الكـوارثالبلـدامـعاملعنـينيوغريها من أصحاب املـصلحةتسونامي
املـساعدةو األخطـار واحلـد مـنحتـسني تـدابري الوقايـة كيفيةبشأن أمور من بينهاواملعرضة هلا

 اإلنسانية يف املستقبل؛
القطـاع اخلـاصواجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدوليـة واإلقليميـةتشجع -٤ 

احتياجـات البلـدان املتـضررة يف األجلـنيدعـممواصـلةو اتتعزيز الشراكعلىواتمع املدين
 ؛التعمرياملتوسط والطويل يف جمايل اإلصالح و
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ــاة مــنحتــث - ٥  ــري امللب ــا غ ــد احتياجا ــى حتدي ــضررة عل ــدان املت ــات البل  حكوم
إجيـادودعم اجلهود اجلارية من أجل تعزيز القدرة الوطنيةدفاملساعدة املالية والتقنية حيث

ــه ــةنظــام يعــول علي ــسونامي يف املنطق ــأمواج ت ــذار املبكــر ب ــسيق لإلن ــةبالتن ــشطة اللجن ــع أن م
 ؛ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة التابعة لعلوم احمليطاتاحلكومية الدولية

ــة لتحــسنيترحــب - ٦  ــيت اختــذا احلكومــات واملنظمــات اإلقليمي  بــاخلطوات ال
ــزأطرهــا  القانونيــة واملؤســسية إلدارة الكــوارث وتــشجعها علــى مواصــلة النظــر يف ســبل تعزي
أن تراعـي، حـسببطرق منهايف حاالت الكوارث،الدولية التنظيمية لتقدمي املساعدةأطرها

االقتضاء، املبادئ التوجيهية املتعلقة بالقيام على الصعيد احمللـي بتيـسري وتنظـيم اإلغاثـة الدوليـة
ت الكــوارث واملــساعدة املقدمــة مــن أجــل اإلنعــاش األويل الــيت اعتمــدت يف املــؤمتريف حــاال

ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر املعقــود يف ــثالثني لل ــدويل ال ــرة مــنال ــشرين ٣٠ إىل٢٦الفت ت
 ؛٢٠٠٧نوفمرب/الثاين

تبذلـه الوكـاالت الدوليـة والبلـدان املاحنـة ومنظمـاتمـا تالحظ مـع التقـدير - ٧ 
املدين املعنية من جهود لدعم حكومات البلدان املتـضررة يف تطـوير قـدراا الوطنيـة يفاتمع

 حملـي وعـي اجلمهـور وتـوفري دعـمإىل إذكـاءجمال اإلنذار بأمواج تسونامي ومواجهتها، سعيا
 لعملية احلد من أخطار الكوارث؛

واهليئـات على مواصلة التنسيق الفعال بني حكومات البلدان املتضررةتشجع - ٨ 
املعنية يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية والبلدان املاحنة واملؤسـسات املاليـة اإلقليميـة
والدوليــة واتمــع املــدين وحركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الدوليــة والقطــاع اخلــاص

 الفعـال للـربامجالتنفيـذ ضماندف والتعمري،اإلصالحاملبذولة من أجلهوداجلاملشاركة يف
داعــي هلــا وتقليــل أوجــه الــضعف يف مواجهــة  ال الــيتاالزدواجيــةالقائمــة وتفــادي املــشتركة
مبـا فيــه الكفايــة تلبيـة االحتياجــات اإلنـسانية املتبقيــةوكــذلك،ستقبليف املـالطبيعيــة األخطـار

 ؛حسب االقتضاءو
علـىأكـربقـدراتبناءو وآليات أقوى إنشاء مؤسساتضرورةعلى تشدد - ٩ 

 وإطـار عمـل هيوغـو)٢(إعالن هيوغـو هأكدعلى حنو مااملستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية،
، وضرورة تعزيز التعليم العام والتوعية واملشاركة اتمعيـة مـن أجـل)٣(٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة

احلــد مــن أخطــارو حــاالت األخطــار والكــوارثمواجهــةبنــاء القــدرة بــصورة منهجيــة علــى
وارث وضــعف الــسكان يف مواجهتــها، مبــا يف ذلــك إقامــة نظــام فعــال ومــستدام لإلنــذارالكــ

 بأمواج تسونامي؛
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ــات تؤكــد - ١٠  ــام اهليئ ــةضــرورة قي  يف منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــاتاملعني
الدولية واملؤسسات املاليـة اإلقليميـة والدوليـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص بتنفيـذ الـربامج

لالحتياجــات املقــدرة واألولويــات املتفــق عليهــا حلكومــات البلــدان املتــضررة بــأمواجوفقــا
 تسونامي، وكفالة الشفافية واملساءلة التامتني يف أنشطتها الربناجمية؛

بالــدول التنفيــذ التـــام إلعــالن هيوغــو وإطـــار عمــل هيوغــو للفتـــرةيــب - ١١ 
ساعدة إىل البلــدان الناميــة املعرضــة، وخـصوصا االلتزامــات املتــصلة بتقــدمي املـ٢٠١٥-٢٠٠٥

للكــوارث الطبيعيــة وإىل الــدول املنكوبــة الــيت متــر مبرحلــة انتقــال صــوب االنتعــاش املــادي
ــات ــار وبعملي ــن األخط ــشطة احلــد م ــضطلع بأن ــستدام، لكــي ت ــاعي واالقتــصادي امل واالجتم

  يف أعقاب الكوارث؛واإلصالح اإلنعاش
مات البلدان املتضررة ومنظومة األمم املتحـدة أمهية وضرورة قيام حكوتؤكد - ١٢ 

واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية باستكمال تقييمات االنتعاش بصورة منتظمة، باسـتخدام
البيانات الوطنية للبلدان املتضررة وباتباع منهجية متسقة، من أجـل إعـادة تقيـيم التقـدم احملـرز

ــات، مبــشاركة ا ــة االنتعــاش والــتعمري، ســعياوحتديــد الثغــرات واألولوي تمــع احمللــي يف مرحل
 إلعادة البناء بطريقة أفضل؛

كإطار حتليلـيآثار التعايف من كارثة تسونامي ورصد تقييمنظام أمهيةتدرك - ١٣ 
 مشترك لتقييم ورصد أثر التعايف من تلك الكارثة وكأساس للتخطيط والربجمة الفعالني؛

ــصبــأنتــسلم -١٤  ــز نظــم األنــشطة ذات ال ــيم وتعزي لة املــضطلع ــا يف جمــال تقي
اإلنـذار املبكـر بـأمواج تـسونامي قـد ركــزت أساسـا علـى إنـشاء هيكـل إدارة النظـام وتنفيــذه

 ؛الفنيةالتقين وإذكاء وعي اجلمهور والتأهب، مبا يف ذلك التدريب واملشورة
لقـي ببدء عمل جهات تنسيق لإلنذار بأمواج تـسونامي قـادرة علـى تترحب - ١٥ 

ونشر إشعارات عن أمواج تسونامي على مدار الساعة، وتشجع علـى مواصـلة جهـود اللجنـة
ــة ــة الدولي ــوم احمليطــاتاحلكومي ــدول األعــضاء ووكــاالت لعل ــدعمها ال ــيت ت  املتحــدةاألمــم ال

واجلهات املاحنة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة من أجل وضع خطط عمل وطنيـة جلميـع البلـدان
 ظام اإلنذار املبكر بأمواج تسونامي يف احمليط اهلندي؛املشاركة يف ن

 جبهود أمانة االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث يف إقامـةترحب أيضا - ١٦ 
 أمهيـة إنـشاء البلـدان لـنظم إنـذار مبكـر حمورهـاوتؤكـدشراكات بني اجلهات الفاعلـة املعنيـة،

 الناس؛
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ــد التخطــيط احلكومــات ومنظومــة األمــم املتحــدحتــث - ١٧  ــوم، عن ــى أن تق ة عل
ــة وتنفيــذ  اإلنعــاش املبذولــة مــن أجــلهــوداجلللتأهــب للكــوارث ومواجهــة الكــوارث الطبيعي

ــتعمري،واإلصــالح ــامنــسايناجلنظــورمبراعــاة امل وال ــى قــدم،املــرأةوإتاحــة الفــرص أمــام قي  عل
 نشط يف مجيع مراحل إدارة الكوارث؛كامل ودورب ،املساواة مع الرجل

 مكتـبوخباصـة،املعنيـة األمم املتحدةملؤسسات تعرب عن تقديرها العميق - ١٨ 
 يف اـال اإلنـسايناجلهـات الفاعلـةغريها مـنو، التابع لألمانة العامةتنسيق الشؤون اإلنسانية

،حركة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدولية ، مبا فيهاواجلهات الفاعلة املعنية يف جمال التنمية
 ؛والتعمري يف البلدان املتضررة واإلصالحيف جماالت اإلغاثةودهاعلى جه

ــائج امبــ ترحــب - ١٩  ــدم وإجنــازات ونت ــن تق ــةحتقــق م يف البلــدان املتــضررةمهم
منظومـة األمـم املتحـدة مواصـلة دعمهـا لتلـك البلـدان يف وقـت جيـري فيـه إدمـاجإىلوتطلب

 .لمساعدة اإلمنائيةاجلهود املبذولة يف مشاريع وبرامج طويلة األجل ل
 ٦٨اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١
 


