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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1  وA/60/L.20( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
 

تعزيــز اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح والــتعمري والوقايــة  -٦٠/١٥
يف أعقــاب الكارثــة النامجــة عــن أمــواج تســونامي الــيت عصــفت        

  باحمليط اهلندي
 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩١ديســـــمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٤٦/١٨٢  إىل قراراهتـــــاإذ تشـــــري 

ــؤرخ ٥٧/١٥٢ و ــانون األول١٦ املـ ــمرب / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠٢ديسـ ــانون ٢٠ املـ  كـ
 ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٣ديســــمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ ٥٨/٢٥  و٢٠٠٢ديســـمرب  /األول

ــؤرخ ٥٩/٢١٢  و٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخني ٥٨/٢١٥ و  كــانون ٢٠ امل
ديســـــمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخني ٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و٢٠٠٤ســـــمرب دي/األول
 ، ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩ املؤرخ ٥٩/٢٧٩  و٢٠٠٤

تواصل ومسـاعداته وتربعاتـه      باالستجابة الفورية للمجتمع الدويل ودعمه امل      وإذ تشيد  
ـــ   الســــخية ود  املقدمــــة مــــن احلكومــــات واجملتمــــع املــــدين والقطــــاع اخلــــاص واألفــــراد جلهـ
لتصـدي  مـن أجـل ا    واإلصالح والتعمري الـيت تعكـس روح التضـامن والتعـاون الـدوليني               اإلغاثة

 هلذه الكارثة،
ــظ  ــالن وإذ تالحــ ــاالت      اإلعــ ــة يف حــ ــز اإلغاثــ ــل تعزيــ ــن أجــ ــل مــ ــق بالعمــ  املتعلــ
واإلصـــالح والـــتعمري والوقايـــة يف أعقـــاب الكارثـــة النامجـــة عـــن الزلـــزال وأمـــواج   الطـــوارئ

  يف االجتمــــاع والــــذي اعتمــــد٢٠٠٤ديســــمرب / كــــانون األول٢٦ يف تســــونامي، الصــــادر
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٦االستثنائي لزعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا املعقود يف جاكارتـا يف             

١(٢٠٠٥(، 
_______________ 

)١( A/59/669املرفق ،. 
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البيـان  ، و )٣(٢٠١٥-٢٠٠٥  للفترة  وإطار عمل هيوغو   )٢(إعالن هيوغو إىل   تشري وإذ 
  املـؤمتر العـاملي  يف املعتمـد  )٤(كارثة احمليط اهلنـدي ب املعنيةة الصادر عن الدورة االستثنائي    املشترك

كـانون   ٢٢  إىل١٨اليابان، يف الفترة مـن    ،  هيوغو املعين باحلد من الكوارث املعقود يف كويب،      
 ،٢٠٠٥يناير /الثاين

ونظـم   تسـونامي     بتولـد أمـواج    إلنـذار ا لشـبكة تقدمي الدعم   البيان املتعلق ب   وإذ تالحظ  
مـؤمتر  ، املعتمـد يف     نظم رصد األرض  ل العاملية نظومةاملكر باألخطار املتعددة يف إطار      اإلنذار املب 

 ،٢٠٠٥فرباير / شباط١٦بروكسل، يف  املعقود يف القمة الثالث لرصد األرض،
 بالبيان املشترك للقادة اآلسـيويني واألفارقـة بشـأن تسـونامي والزلـزال              وإذ حتيط علما   

، املعقـود   ٢٠٠٥عتمد يف مـؤمتر القمـة اآلسـيوي األفريقـي لعـام             والكوارث الطبيعية األخرى امل   
 ،)٥(٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٣  و٢٢يف جاكارتا يف 

تعزيــز اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ   بتقريــر األمــني العــام عــن  وإذ حتــيط علمــا أيضــا 
واإلصــالح والــتعمري والوقايــة يف أعقــاب الكارثــة النامجــة عــن أمــواج تســونامي الــيت عصــفت   

 ،)٦(يط اهلنديباحمل
نتـون مبعوثـا خاصـا      ي ويليـام جيفريسـون كل      السـابق، السـيد     بتعيني الرئيس  وإذ ترحب  

إنشاء االحتاد العاملي للبلـدان املتضـررة مـن كارثـة           بلألمني العام لالنتعاش من كارثة تسونامي و      
واحلـد    اإلرادة السياسية لدى اجملتمع الدويل لـدعم جهـود اإلصـالح والـتعمري             ؤازرةمل تسونامي

 املتضررة، اليت تقودها حكومات البلدان ، األجلني املتوسط والطويليف األخطار من
ــدير    ــة    بانعقــاد وإذ حتــيط علمــا مــع التق ــدان املتضــررة مــن كارث ــاملي للبل  االحتــاد الع

ــران  ــه وأيلــول /تســونامي يف حزي  حتســني التنســيق بــني أصــحاب   هبــدف، ٢٠٠٥ســبتمرب /يوني
 نظام مشترك مباشر للتعقب ووضع مؤشرات مشتركة لرصد وتقيـيم           املصلحة املعنيني، وإنشاء  

أثر برامج اإلغاثة واإلصالح املتعلقة بتسـونامي، والـذي يؤكـد علـى احلاجـة إىل تعزيـز امللكيـة                    
 الوطنية لعمليات التعقب يف البلدان املتضررة من كارثة تسونامي،

_______________ 
)٢( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث        : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو للفترة   )٣(
)A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.( 
احلـد مـن األخطـار مـن        : البيان املشترك الصادر عن الدورة االستثنائية املعنية بكارثة احمليط اهلندي          )٤(

 ).، املرفق الثاين(A/CONF.206/6أجل مستقبل أكثر أمنا 
 .املرفق، A/59/841انظر  )٥(
)٦( A/60/86-E/2005/77. 
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ــدويل ل    وإذ ترحــب  ــام ال ــذهلا النظ ــيت يب ــة ال ــاجلهود اجلاري ــيم    ب ــد وتعم ــع وتوحي تجمي
الدروس املستفادة من مواجهة كارثة تسـونامي واالنتعـاش لالسـتفادة منـها يف إدارة الكـوارث          

 يف املستقبل على مجيع املستويات،
رتيبـات  ت اخلـاص ب لعـدة مـاحنني  االستئماين التربعات  صندوق   بإنشاء    أيضا وإذ ترحب  

 وجنوب شرق آسيا، الذي سيسـاهم يف إقامـة   اإلنذار املبكر بأمواج تسونامي يف احمليط اهلندي   
 نظام لإلنذار املبكر وبناء قدرة املنطقة على التصدي للكوارث الطبيعية،

 باقتراح عقـد مـؤمتر دويل ثالـث لإلنـذار املبكـر يف بـون، أملانيـا يف             كذلك وإذ ترحب  
مــع ، يغطــي النطــاق الكامــل لألخطــار الطبيعيــة،  ٢٠٠٦مــارس / آذار٢٩ إىل ٢٧الفتــرة مــن 

ألخطــار املتعلقــة باألرصــاد اجلويــة املائيــة  فيــذ العاجــل لــنظم اإلنــذار املبكــر با التركيــز علــى التن
 طار اجليولوجية على صعيد العامل،واألخ

 وإدماجهــا، األخطــار احلاجــة إىل وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات للحــد مــن   وإذ تؤكــد 
 تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة       سـيما مـن خـالل       ال ، يف اخلطط اإلمنائية الوطنيـة،     حسب االقتضاء 

وتقليــل  الكــوارث حــاالتيف التكيــف للحــد مــن الكــوارث، بغيــة تعزيــز قــدرة الســكان علــى 
ــهم ــم و  تعرضـ ــادر رزقهـ ــلومصـ ــيةاهلياكـ ــة   األساسـ ــوارد البيئيـ ــادية واملـ ــة واالقتصـ   االجتماعيـ
 ،لألخطار
 واجهـة الضـعف يف م   التقليـل مـن      أن احلد من الكوارث، مبـا يف ذلـك           على وإذ تشدد  

  عنصر هام يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،،الكوارث الطبيعية
سـيما    ال ا،وشـعوهب  املتضـررة لتـزام مبسـاعدة البلـدان       ال مواصـلة ا   إىل احلاجة وإذ تؤكد  

، مبـا يف ذلـك      ممـا خلفتـه الكارثـة مـن نكبـات وصـدمات           متامـا   أكثر الفئات ضعفا، كي تنتعش      
الـتعمري،  ألجلـني املتوسـط والطويـل يف جمـايل اإلصـالح و           تبذلـه مـن جهـود يف ا       مساعدهتا فيمـا    

 ترحب بتدابري املساعدة احلكومية والدولية يف هذا الصدد، وإذ
اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــات البلــدان املتضــررة إلجنــاز  تالحــظ مــع التقــدير - ١ 

 تعزيـز الشـفافية     مرحلة اإلغاثة الطارئة واملضي قدما إىل مرحلة اإلصالح والتعمري، فضال عـن             
، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، مـن      هااسـتخدام  املوارد ويتعلق بتوجيه فيما    املاليتني واملساءلة

 خالل إشراك مراجعي احلسابات العامني الدوليني؛
 ويليــام جيفريســون الســابق، الســيد  بعمــل الــرئيسحتــيط علمــا مــع التقــدير  - ٢ 

 ،تعــاش مــن كارثــة تســونامي، ومبختلــف مبادراتــهنتــون، املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام لالنيكل
سسـات املاليـة    سيما املؤ   ال  اإلرادة السياسية للمجتمع الدويل،    مؤازرةوتشجع جهوده ملواصلة    
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 واجملتمع املدين والقطاع اخلاص لـدعم جهـود اإلصـالح والـتعمري واحلـد مـن                 اإلقليمية والدولية 
 ا حكومات البلدان املتضررة؛ يف األجلني املتوسط والطويل اليت تقودهاألخطار
ــدان املاحنــة تشــجع - ٣  ــة والدوليــة، فضــال عــن       البل  واملؤسســات املاليــة اإلقليمي

كات ومواصـلة دعـم احتياجـات اإلصـالح         ا علـى تعزيـز الشـر      ،القطاع اخلـاص واجملتمـع املـدين      
ع والــتعمري للبلــدان املتضــررة يف األجلــني املتوســط والطويــل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اإلســرا   

 بتقدمي التربعات اليت أعلنتها اجلهات املاحنة؛
احلاجة إىل تعزيز الشفافية واملسـاءلة بـني اجلهـات املاحنـة والبلـدان              على   تؤكد - ٤ 

 -املسـتفيدة بوســائل منــها، إنشـاء نظــام موحــد للتعقــب املباشـر للمعلومــات املاليــة والقطاعيــة    
 للبلــدان املتضــررة مــن مــن االحتــاد العــاملي بــدعم ومســامهة -قاعــدة بيانــات املســاعدة اإلمنائيــة 

يف الوقــت املناســب عــن االحتياجــات  ، وتــربز أمهيــة تــوفر املعلومــات الدقيقــةكارثــة تســونامي
 املقدرة ومصادر األموال وأوجه استخدامها؛

 واهليئـات   عال بني حكومات البلدان املتضررة     على مواصلة التنسيق الف    تشجع - ٥ 
سسات املاليـة اإلقليميـة      واملؤ  املاحنة  والبلدان  املتحدة واملنظمات الدولية   املعنية يف منظومة األمم   

 املشاركة يف جهود اإلغاثـة واإلصـالح والـتعمري، مـن            والدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص    
تبقى من االحتياجات اإلنسانية، والتنفيذ الفعال للربامج املشـتركة القائمـة     ما أجل ضمان تلبية  

 الطبيعيـة   تقليل الضعف يف مواجهة األخطـار     داعي هلا، عالوة على       ال  اليت زدواجيةاالوتفادي  
 ستقبل؛يف امل

 إىل األمني العام أن يعزز اآللية املؤسسية لألمم املتحدة وقـدراهتا دعمـا              تطلب - ٦ 
 للسلطات الوطنية واحمللية من أجل تنسيق جهود االنتعاش من كارثة تسونامي؛

ــة ينبغــي أن ختــدم غــرض تعزيــز     تؤكــد مــن جديــد  - ٧  أن مجيــع اجلهــود اإلقليمي
التعاون الدويل اهلـادف إىل إنشـاء نظـام عـاملي لإلنـذار املبكـر باألخطـار املتعـددة، مبـا يف ذلـك                       

، الـذي أنشــئ  أمـواج تســونامي يف احملـيط اهلنـدي والتخفيــف مـن آثارهــا    تولــد اإلنـذار ب  شـبكة 
 مؤخرا؛

ــى     ضــرورة إنشــاء مؤسســات وآل تؤكــد - ٨  ــدرات أكــرب عل ــاء ق ــات أقــوى وبن ي
 وإطـار عمـل     )٢(أكد عليـه يف إعـالن هيوغـو         ما املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية، على حنو     

، وكذلك من خالل تعزيز التعليم العـام والتوعيـة واملشـاركة            )٣(٢٠١٥-٢٠٠٥  للفترة هيوغو
ر والكـوارث فضـال عـن    اجملتمعية من أجل بنـاء القـدرة بصـورة منهجيـة علـى مواجهـة األخطـا           

 سيما يف البلدان النامية؛  ال،يف مواجهتها السكان وضعف الكوارث أخطاراحلد من 
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ــد التخطــيط       حتــث - ٩  ــوم، عن ــى أن تق ــم املتحــدة عل ــة األم ــات ومنظوم  احلكوم
للتأهب للكوارث ومواجهـة الكـوارث الطبيعيـة وتنفيـذ جهـود اإلنعـاش واإلصـالح والـتعمري،                  

وأن تكفل أداء املرأة لدور نشط وعلى قدم املساواة مع الرجل يف مجيـع              بدمج منظور جنساين    
 مراحل إدارة الكوارث؛

 الوسائل الكفيلة بتعزيز قـدرات  كشافستيواصل اإىل األمني العام أن      تطلب - ١٠ 
باالسـتفادة   تقـدمي اإلغاثـة اإلنسـانية الفوريـة،     مـن أجـل  االستجابة السـريعة  على اجملتمع الدويل   

 ت اجلارية؛يبات القائمة واملبادرا الترتمن
يف دورهتـا احلاديـة      العامـة    اجلمعيـة  إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل           أيضـا  تطلب - ١١ 

تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية        ”والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطـار البنـد املعنـون              
وارث، مبــا يف ذلــك املســاعدة  يف حــاالت الكــ املتحــدة واملســاعدة الغوثيــة الــيت تقــدمها األمــم 

، عــن طريــق اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوضــوعية لعــام ‘‘االقتصــادية اخلاصــة
٢٠٠٦. 

 ٥٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤

 


