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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ]) Add.1و A/61/L.44(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

تعزيز اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ واإلصـالح والـتعمري والوقايـة               - ٦١/١٣٢
ــيت عــصفت       ــسونامي ال ــواج ت ــة النامجــة عــن أم ــاب الكارث يف أعق

  باحمليط اهلندي
 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩١ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٤٦/١٨٢ا  إىل قراراهتـــــإذ تـــــشري 

ــؤرخ ٥٧/١٥٢ و ــانون األول١٦ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٥٦  و٢٠٠٢ديـ ــانون ٢٠ املـ  كـ
 ٥٨/٢١٤  و٢٠٠٣ديــــسمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ ٥٨/٢٥  و٢٠٠٢ديـــسمرب  /األول

ــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخني ٥٨/٢١٥ و ــؤرخ ٥٩/٢١٢  و٢٠٠٣دي  كــانون ٢٠ امل
ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخني ٥٩/٢٣٣  و٥٩/٢٣١  و٢٠٠٤ديـــــسمرب /األول
 تــشرين ١٤ املــؤرخ ٦٠/١٥  و٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١٩ؤرخ  املــ٥٩/٢٧٩  و٢٠٠٤
 ،٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

ــة يف حــاالت الطــوارئ     وإذ تالحــظ  ــز اإلغاث  اإلعــالن املتعلــق بالعمــل مــن أجــل تعزي
 عقاب الكارثة النامجة عن الزلزال وأمـواج تـسونامي، الـصادر          واإلصالح والتعمري والوقاية يف أ    

 يف االجتمــاع االســتثنائي لزعمــاء رابطــة أمــم  واملعتمــد ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٦يف 
 ،)١(٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٦جنوب شرق آسيا املعقود يف جاكارتا يف 

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

كـانون   ٢٢ إىل ١٨، اليابان، يف الفترة مـن     هيوغو املعين باحلد من الكوارث املعقود يف كويب،      
 ،٢٠٠٥يناير /الثاين

 ،)٥( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما 
االحتــاد العــاملي للبلــدان املتــضررة مــن  بانعقــاد اجتمــاع وإذ حتــيط علمــا مــع التقــدير  

 مــن كارثــة لألمــم املتحــدة لالنتعــاش الــذي نظمــه مكتــب املبعــوث اخلــاص   كارثــة تــسونامي 
 احلكومات الوطنيـة ووكـاالت األمـم        والذي شاركت فيه  ،  ٢٠٠٦أبريل  /، يف نيسان  تسونامي
دولية واملؤسسات املالية الدوليـة واحتـادات املنظمـات    الكومية احلت نظماغريها من امل املتحدة و 

إجـراءات مـن أجـل       وتنفيـذ غري احلكومية واحلكومات املاحنة هبدف حتديـد أولويـات مـشتركة            
، وسد الثغرة يف التمويـل، وتعزيـز املـساءلة          ة احمللي اتاجملتمع القائمة على مشاركة  حتقيق التنمية   

من أخطار الكـوارث، والقـدرة علـى التكيـف يف حـاالت الكـوارث،         والشفافية، وإدماج احلد    
 منها التركيز على البشر يف خطـط التنميـة الوطنيـة،            مبزايا عديدة نظام إنذار فعال يتسم     إنشاء  و

 ،ري الصغة واملادية، ودعم أنشطة التمويلاالجتماعياألساسية وبناء اهلياكل 
لبلــدان املتــضررة مــن كارثــة  ل العــاملي الحتــاد بانعقــاد االجتمــاع النــهائي لوإذ ترحــب 
ن وليـام جيفرسـ   ي، برئاسـة الـسيد و     ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥ يف يف نيويورك    تسونامي

 مـن   لالنتعـاش كلينتون، الرئيس السابق للواليـات املتحـدة األمريكيـة، بـصفته املبعـوث اخلـاص                
ــد أهــداف عمليــ      ــدم احملــرز وحتدي ــة اســتعراض التق ــسونامي، بغي ــة ت ــاشة كارث ــتعمري االنتع  وال

 ،الرئيسية
املبكـر يف بـون،      املعـين باإلنـذار    انعقـاد املـؤمتر الـدويل الثالـث          مع التقـدير   وإذ تالحظ  

 ،٢٠٠٦مارس / آذار٢٩ إىل ٢٧أملانيا يف الفترة من 
 وضع وتنفيذ استراتيجيات للحد من األخطـار وإدماجهـا، حـسب            ضرورة وإذ تؤكد  

سيما من خالل تنفيذ االستراتيجية الدولية للحـد مـن            ال  الوطنية، االقتضاء، يف اخلطط اإلمنائية   
الكــوارث، بغيــة تعزيــز قــدرة الــسكان علــى التكيــف يف حــاالت الكــوارث وتقليــل تعرضــهم    

_______________ 
)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.( 
 مـن  خـاطر املاحلـد مـن   : البيان املشترك الصادر عن الدورة االستثنائية املعنية بكارثة احملـيط اهلنـدي      )٤(

 ).، املرفق الثاينA/CONF.206/6(أجل مستقبل أكثر أمنا 
)٥( A/61/87-E/2006/77. 
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 وإذ ،ومــصادر رزقهــم واهلياكــل األساســية االجتماعيــة واالقتــصادية واملــوارد البيئيــة لألخطــار  
نفيذ خطط وطنيـة فعالـة لـنظم اإلنـذار باألخطـار      تؤكد أيضا ضرورة قيام احلكومات بوضع وت 

 مع اتباع هنج احلد من أخطار الكوارث،
الـضعف يف مواجهـة      أوجـه على أن احلد من الكوارث، مبا يف ذلك تقليـل            وإذ تشدد  

 الكوارث الطبيعية، عنصر هام يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة،
ملنظمة األمم املتحـدة     التابعة   ة الدولية اللجنة األوقيانوغرافية احلكومي   بدور   وإذ ترحب  

 اإلنـذار بتولـد أمـواج تـسونامي يف احملـيط اهلنـدي              يف إنشاء وتسيري نظام    للتربية والعلم والثقافة  
ني يني ودون اإلقليمـ  ي، اسـتنادا إىل أمهيـة تعزيـز التعـاون والتنـسيق اإلقليمـ             والتخفيف من آثارهـا   

 ظم اإلنذار املبكر بأمواج تسونامي،الضروريني لفعالية الترتيبات املتعلقة بن
م ا تـسونامي ونظـ     بتولـد أمـواج    إلنـذار ا لنظـام تقـدمي الـدعم      البيان املتعلق ب   وإذ تالحظ  

 تــدعم، الــيت نظم رصــد األرضلــنظومــة العامليــة املاإلنــذار املبكــر باألخطــار املتعــددة يف إطــار  
مــؤمتر ين للبيانــات، املعتمــد يف والتبــادل احلــر واملفتــوح واآلالتوافــق التــشغيلي فيمــا بــني الــنظم 

 ،٢٠٠٥فرباير / شباط١٦ املعقود يف بروكسل يف القمة الثالث لرصد األرض،
احنني اخلــاص بترتيبــات املتعــدد املــبإنــشاء صــندوق التربعــات االســتئماين وإذ ترحــب  

اإلنذار املبكر بأمواج تسونامي يف احمليط اهلنـدي وجنـوب شـرق آسـيا، وإذ تـدعو احلكومـات                   
القطـاع  ولبلدان املاحنة واملنظمات الدولية ذات الصلة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة               وا

ــدين إىل النظــر يف اإلســهام يف      ــاخلــاص واجملتمــع امل ــن خــالل تقــدمي    ،االســتئماينصندوق ال م
االشتراكات املالية والتعاون التقين من أجل دعم إنـشاء نظـام اإلنـذار املبكـر بـأمواج تـسونامي          

، لكـي يـسهم الـصندوق االسـتئماين         احمليط اهلندي وجنوب شرق آسيا    فقا الحتياجات بلدان    و
 ويشتمل علـى شـبكة مـن املراكـز       كافيةإىل موارد    يستنديف إنشاء نظام متكامل لإلنذار املبكر       

 بالنظام العاملي، متصلةالتعاونية 
سـيما    ال ة وشـعوهبا،  احلاجة إىل مواصـلة االلتـزام مبـساعدة البلـدان املتـضرر            وإذ تؤكد  

 متاما مما خلفته الكارثة من نكبـات وصـدمات، مبـا يف ذلـك          على االنتعاش أكثر الفئات ضعفا،    
مساعدهتا فيمـا تبذلـه مـن جهـود يف األجلـني املتوسـط والطويـل يف جمـايل اإلصـالح والـتعمري،                       

 ترحب بتدابري املساعدة احلكومية والدولية يف هذا الصدد، وإذ
 اجلهود الـيت تبـذهلا حكومـات البلـدان املتـضررة للـشروع              التقديرتالحظ مع    - ١ 

تعزيـز الـشفافية واملـساءلة املـاليتني فيمـا يتعلـق بتوجيـه           يف مرحلة اإلصالح والتعمري، فضال عن     
، حــسب  إشــراك مراجعــي احلــسابات العــامني الــدوليني    بطــرق منــها املــوارد واســتخدامها،  

 ؛االقتضاء
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ية للمجتمع الدويل واحلكومات املاحنة واجملتمـع املـدين    باالستجابة الفور تشيد - ٢ 
والقطاع اخلاص واألفراد ومبا قدموه من دعم متواصـل ومـساعدات وتربعـات سـخية يف إطـار            

روح التــضامن والتعــاون الــدوليني مــن أجــل    جتــسدواإلصــالح والــتعمري الــيت   جهــود اإلغاثــة
 ؛لكارثةلالتصدي 
ــسيد   املــستمر  بالعمــلحتــيط علمــا مــع التقــدير   - ٣  ــه ال ــضطلع ب ــذي ي ــام ال  ويلي

ــرئيس ، كلينتــونجيفرســون ــسا ال ــة، ال لألمــم  املبعــوث اخلــاص بق للواليــات املتحــدة األمريكي
مـؤازرة   مـن كارثـة تـسونامي ومبختلـف مبادراتـه، وتـشجع جهـوده ملواصـلة                  املتحدة لالنتعاش 

ــسياسية و ــل     لاإلرادة ال ــق التكام ــات وحتقي ــد األولوي ــى حتدي ــساعدة عل ــني لم ــع  ب ــود اجملتم جه
تقــوم بــه املؤســسات املاليــة اإلقليميــة والدوليــة واجملتمــع املــدين والقطــاع     مــاســيما  ال،الــدويل

اخلاص لدعم جهود اإلصالح والتعمري واحلد من األخطار يف األجلـني املتوسـط والطويـل الـيت                 
 تقودها حكومات البلدان املتضررة؛

ــشجع - ٤  ــة، فــضال عــن     اجلهــات املاحنــة واملؤســسات امل ت ــة واإلقليمي ــة الدولي الي
القطاع اخلـاص واجملتمـع املـدين، علـى تعزيـز الـشراكات ومواصـلة دعـم احتياجـات اإلصـالح                     

 والتعمري للبلدان املتضررة يف األجلني املتوسط والطويل؛
 على مواصلة التنسيق الفعال بني حكومات البلدان املتضررة واهليئـات           تشجع - ٥ 

األمم املتحدة واملنظمات الدولية والبلدان املاحنة واملؤسسات املاليـة اإلقليميـة           املعنية يف منظومة    
 والقطــاع اخلــاص الدوليــةالــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر   وحركــةوالدوليــة واجملتمــع املــدين  

املــشاركة يف جهــود اإلصــالح والــتعمري، مــن أجــل ضــمان التنفيــذ الفعــال للــربامج املــشتركة     
ــةاالالقائمــة وتفــادي   الــضعف يف مواجهــة األخطــار أوجــه داعــي هلــا وتقليــل    ال الــيتزدواجي

، حــسب  بــشكل كــاف اإلنــسانية املتبقيــةتلبيــة االحتياجــات، فــضال عــن ستقبليف املــالطبيعيــة 
 ؛االقتضاء
ــى      تؤكــد - ٦  ــدرات أكــرب عل ــاء ق ــات أقــوى وبن ــشاء مؤســسات وآلي  ضــرورة إن

 وإطـار عمـل     )٢(أكد عليـه يف إعـالن هيوغـو         ما حنواملستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية، على      
 تعزيـز التعلـيم العـام والتوعيـة واملـشاركة اجملتمعيـة             وضرورة،  )٣(٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو للفترة   

والكوارث، فـضال عـن      يف حاالت األخطار  من أجل بناء القدرة بصورة منهجية على التكيف         
يف ذلــك إقامــة نظــام فعــال  احلــد مــن أخطــار الكــوارث وضــعف الــسكان يف مواجهتــها، مبــا    

 سيما يف البلدان املعرضة لتلك األمواج؛  الومستدام لإلنذار بأمواج تسونامي،
إلعـــالن هيوغـــو وإطـــار عمـــل هيوغـــو للفتـــرة  التـــامبالـــدول التنفيـــذ هتيـــب  - ٧ 
، وخــصوصا االلتزامــات املتــصلة بتقــدمي املــساعدة إىل البلــدان الناميــة املعرضــة ٢٠١٥-٢٠٠٥

املــادي   االنتعــاشيعيــة وإىل الــدول املنكوبــة الــيت متــر مبرحلــة انتقــال صــوب        للكــوارث الطب
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ــستدام،    ــصادي امل ــاعي واالقت ــشطة  واالجتم ــضطلع بأن ــار   لكــي ت ــن األخط ــات احلــد م  وبعملي
 واإلصالح يف أعقاب الكوارث؛ االنتعاش
 البلدان املتضررة ومنظومة األمم املتحـدة       حكومات أمهية وضرورة قيام     تؤكد - ٨ 

اسـتخدام  بصورة منتظمـة، ب    االنتعاشؤسسات املالية الدولية واإلقليمية باستكمال تقييمات       وامل
جـل إعـادة تقيـيم التقـدم احملـرز      أالبيانات الوطنية للبلدان املتضررة وباتباع منهجية متسقة، مـن         

ــة     ــتعمري، ســعيا  االنتعــاشوحتديــد الثغــرات واألولويــات، مبــشاركة اجملتمــع احمللــي يف مرحل وال
 عادة البناء بطريقة أفضل؛إل

على احلاجة إىل تعزيز الشفافية واملساءلة بـني اجلهـات املاحنـة والبلـدان               تشدد - ٩ 
، وتـربز    الكترونيـا  ملعلومـات املاليـة والقطاعيـة     ا موحـد لتتبـع   املستفيدة بوسائل منها إنشاء نظام      

درة ومـصادر األمـوال     أمهية توفر املعلومـات الدقيقـة يف الوقـت املناسـب عـن االحتياجـات املقـ                
وأوجه استخدامها، واسـتمرار الـدعم مـن املـاحنني، حيثمـا دعـت احلاجـة إىل ذلـك، مـن أجـل                       

  يف البلدان املتضررة؛االلكتروينمواصلة تطوير نظم التتبع 
 ضرورة قيام اهليئات ذات الصلة يف منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات               تؤكد - ١٠ 

قليميـة والدوليـة واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص بتنفيـذ الـربامج                الدولية واملؤسسات املاليـة اإل    
ــضررة        ــدان املت ــات البل ــا حلكوم ــق عليه ــات املتف ــدرة واألولوي ــا لالحتياجــات املق ــأمواجوفق  ب

 تسونامي، وكفالة الشفافية واملساءلة التامتني يف أنشطتها الربناجمية؛ 
ومنظمـات   ة والبلـدان املاحنـة    تبذلـه الوكـاالت الدوليـ      مـا  تالحظ مـع التقـدير     - ١١ 

 قـدراهتا الوطنيـة يف   يف تطـوير حكومات البلـدان املتـضررة      لدعم من جهود    املعنيةاجملتمع املدين   
 سعيا لزيادة وعي اجلمهور وتوفري دعـم يقـوم علـى            مواجهتها،جمال اإلنذار بأمواج تسونامي و    

 اجملتمع احمللي لعملية احلد من أخطار الكوارث؛ 
لوكــاالت الدوليــة واحلكومــات علــى تعزيــز دعمهــا إلنــشاء وتــسيري  ا تــشجع - ١٢ 
،  والتعجيـل بـه     والتخفيـف مـن آثارهـا      نظام اإلنذار بأمواج تسونامي يف احملـيط اهلنـدي        وصيانة  

ــة   حتــت إشــراف   ــة الدولي ــة احلكومي ــة األوقيانوغرافي ــادل    اللجن ــة لتب ــيلة الناجع ــاره الوس ، باعتب
 إليـصال إنـذارات     والـضرورية رعة ويف الوقت املناسـب،      اإلنذارات واملعلومات ذات الصلة بس    

 فعالة بأمواج تسونامي على الصعيد الوطين؛
إىل األمني العام أن يواصل استكشاف الوسائل الكفيلة بتعزيز قـدرات       تطلب - ١٣ 

اجملتمع الدويل على االستجابة الـسريعة مـن أجـل تقـدمي اإلغاثـة اإلنـسانية الفوريـة، باالسـتفادة           
 رتيبات القائمة واملبادرات اجلارية؛من الت
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ــ - ١٤  ــسق  شجعت ــة يف حــاالت الطــوارئ امن ــز    إلغاث ــوده لتعزي ــى مواصــلة جه عل
 املختــصة وغريهــا مــن اجلهــات ؤســسات األمــم املتحــدة مب وهتيــب ،تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية
مكتـب تنـسيق    اإلمنائي أن تتعاون مـع      واجلهات ذات الصلة يف اجملال      الفاعلة يف اجملال اإلنساين     

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية وفعاليتــها مــن أجــل  الــشؤون اإلنــسانية التــابع لألمانــة العامــة
 وكفاءهتا؛
ــد التخطــيط       حتــث - ١٥  ــوم، عن ــى أن تق ــم املتحــدة عل ــة األم ــات ومنظوم  احلكوم

للتأهب للكوارث ومواجهـة الكـوارث الطبيعيـة وتنفيـذ جهـود اإلنعـاش واإلصـالح والـتعمري،                  
ج منظور جنساين وأن تكفل أداء املرأة لدور نشط وعلى قدم املساواة مع الرجل يف مجيـع                 بدم

 مراحل إدارة الكوارث؛
 أمهية القيـام بعمليـة منـسقة لتقيـيم الـدروس املستخلـصة مـن االسـتجابة             ؤكدت - ١٦ 

 جهود حكومـات البلـدان املتـضررة واحلكومـات          وتالحظ،  الدولية حلالة طوارئ إنسانية معينة    
 مــن كارثــة الــدروس املستخلــصةاملاحنــة واملنظمــات الدوليــة يف تقــدمي تقــارير عــن التقييمــات و 

 ؛)٦(احمليط اهلنديب عصفتتسونامي اليت 
يف دورهتـا الثانيـة والـستني        العامـة    اجلمعية إىل األمني العام أن يقدم إىل        تطلب - ١٧ 

تنسيق املـساعدة اإلنـسانية واملـساعدة       تعزيز  ”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون          
يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك املــساعدة االقتــصادية   املتحــدة الغوثيــة الــيت تقــدمها األمــم 

 .٢٠٠٧اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام  عن طريق، ‘‘اخلاصة
 ٧٩اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٤

_______________ 
تقيـيم  : ٢٠٠٤كارثـة تـسونامي الـيت عـصفت بـاحمليط اهلنـدي يف عـام                ’’: تشمل التقـارير مـا يلـي       )٦(

 النــاجون مــن ’’؛ و‘‘)مرحلــة الطــوارئ واالنتعــاش األوليــة (اســتجابة منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يـساعد اجملتمعـات احملليـة علـى             -بعد مضي عام واحد     : أمواج تسونامي 

يف جمـال   اإلنـسانية   ملـساعدة   تقـدمي ا  حنو إقامة برنـامج لألمـم املتحـدة ل        ”و  ؛  ‘‘إعادة البناء بصورة أفضل   
ــصدي ــها للكــوارث الت ــيت     :  واحلــد من ــسونامي ال ــة ت ــن كارث ــصة م ــدروس املستخل ــصال ــ فتع احمليط ب
التقيـيم املـشترك لالسـتجابة      ” و؛  ‘‘تقرير بعـد مـرور عـام واحـد        : بعث األمل يف املنطقة   ’’و  ؛  “اهلندي

 .‘‘ تقرير موجز:احمليط اهلنديب عصفتاليت  تسونامي ألمواجالدولية 


