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    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/59/L.58( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

صـالح والـتعمري والوقايـة       واإل يف حاالت الطوارئ  تعزيز اإلغاثة    -  ٥٩/٢٧٩
ــيت عــصفت      ــسونامي ال ــة النامجــة عــن أمــواج ت يف أعقــاب الكارث

  باحمليط اهلندي
  

  ،ة العامةإن اجلمعي  
 ١٩٩١ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٩ املـــــؤرخ ٤٦/١٨٢ إىل قراراهتـــــا إذ تـــــشري  

ــؤرخ ٥٧/١٥٢ و ــانون األول١٦ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٧/٢٥٦ و ٢٠٠٢ديـ ــانون ٢٠ املـ  كـ
 ٥٨/٢١٤و  ٢٠٠٣ديــــسمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ ٥٨/٢٥و  ٢٠٠٢ديـــسمرب  /األول

ــسمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخني ٥٨/٢١٥ و  كــانون ٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢١٢ و ٢٠٠٣دي
ديـــــسمرب / كـــــانون األول٢٢ املـــــؤرخني ٥٩/٢٣٣ و ٥٩/٢٣١ و ٢٠٠٤ديـــــسمرب /األول
٢٠٠٤،  

هم وحكومـات وشـعوب     ضحايا وأسـر  لـ  ل وإذ تعرب عن خـالص تعازيهـا ومواسـاهتا          
كبت خبسائر فادحة يف األرواح وبأضرار اقتصادية واجتماعيـة وبيئيـة هائلـة نتيجـة     الدول اليت ن  
نامي اليت مل يـسبق هلـا مثيـل والـيت عـصفت بـاحمليط اهلنـدي ومبنـاطق جنـوب شـرق                       كارثة تسو 

  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦آسيا يف 
لـسخية املقدمـة مـن     باالستجابة والدعم الفوريني وبالتربعات واملـساعدات ا وإذ تشيد   

ــدويل  ــع ال ــاع اخلــاص واألفــراد    واحلكومــات واجملتمــ اجملتم ــود ع املــدين والقط اإلغاثــة  إىل جه
  ،واالصالح والتعمري اليت تعكس روح التضامن والتعاون الدوليني على التصدي هلذه الكارثة

 بالـدور الرائـد الـذي تقـوم بـه الـدول املتـأثرة بالكارثـة والـدور الـذي                     وإذ تشيد أيضا    
 وإذ تقـر بأمهيـة التعـاون يف سـبيل تعبئـة املـساعدة               ،تقوم به األمم املتحـدة يف التـصدي للكارثـة         

  ،يف حاالت الطوارئالدولية وتنسيقها وتقدميها على حنو فعال يف مرحلة اإلغاثة 
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 يف حــاالت الطــوارئ املتعلــق بالعمــل مــن أجــل تعزيــز اإلغاثــة  بــاإلعالنوإذ ترحــب   
وأمـواج تـسونامي الـصادر        الزلـزال  واإلصالح والتعمري والوقاية يف أعقاب الكارثة النامجة عـن        

املعتمد يف االجتماع االستثنائي الـذي عقـده زعمـاء          و )١(٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٦يف  
يف أعقـاب الزلـزال      ٢٠٠٥ينـاير   /كانون الثاين  ٦رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف جاكارتا يف         

التربعات اليت تعهدت البلدان املاحنـة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة بتقـدميها              ب و وأمواج تسونامي، 
  إىل البلدان املتأثرة،

أمــواج  وزلزال الالنــداء العاجــل املتعلــق بــ    بــإطالق األمــني العــام   ب أيــضاوإذ ترحــ  
لالحتياجـــات العاجلـــة والفوريـــة  بغيـــة االســـتجابة ٢٠٠٥لعـــام احملـــيط اهلنـــدي   يفتـــسونامي

 بـشأن    الـوزاري  ، وبنتـائج االجتمـاع    )٢(للمجتمعات املتأثرة بشدة بـالزلزال وبـأمواج تـسونامي        
 ١١، املعقـود يف جنيـف يف        أمواج تـسونامي  بـ  املتـأثرة  اجملتمعـات    املساعدة اإلنسانية املقدمة إىل   

  ،٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
 باإلعالن الصادر يف اآلونة األخرية عـن الـدائنني يف نـادي بـاريس               كذلك وإذ ترحب   
 التيـسري،  مدفوعات الديون مـن البلـدان املتـأثرة الـيت سـتطلب مثـل ذلـك                  يطلبوا سداد بأهنم لن   

نك الدويل وصندوق النقد الدويل بإجراء تقييم تـام الحتياجاهتـا املتعلقـة بـالتعمري       ريثما يقوم الب  
  ،بشأن هذه املسألة اليت اختذهتا بعض البلدان  احملددةوالتمويل، وكذلك باملبادرات

 بتنـسيق عمليـات اإلغاثـة       يـضطلع بقيام األمني العام بتعـيني منـسق خـاص          وإذ ترحب     
البلـدان املتـأثرة بكارثـة      اليت تنفـذها    ا لربامج الطوارئ الوطنية     دعميف حاالت الطوارئ    الدولية  

  أمواج تسونامي واملشمولة بالنداء العاجل،
ــا     ــن قلقه ــرب ع ــني     وإذ تع ــى األجل ــة عل ــصادية والبيئي ــة واالقت ــار االجتماعي  إزاء اآلث

  املتوسط والطويل اليت ستحدثها الكارثة يف البلدان املتأثرة،
ــا،      احلاجــة إىل وتؤكــدوإذ    ــذ اســتراتيجيات للحــد مــن املخــاطر وإدماجه ضــع وتنفي

، يف اخلطط اإلمنائية الوطنيـة، ال سـيما مـن خـالل تنفيـذ االسـتراتيجية الدوليـة                   حسب االقتضاء 
وتقليــل  الكــوارث حــاالتيف التكيــف للحــد مــن الكــوارث، بغيــة تعزيــز قــدرة الــسكان علــى 

  ، للمخاطردية واملوارد البيئيةاهلياكل االجتماعية واالقتصاومصادر رزقهم و تعرضهم
 بأن تـشكيل مؤسـسات وآليـات وقـدرات أقـوى، مبـا يف ذلـك علـى مـستوى          وإذ تقر   

يف مواجهـة املخـاطر والكـوارث،       اجملتمعات احمللية، يكون من شأهنا بناء القـدرة علـى التكيـف             
_______________ 

)١(  A/59/669 ،املرفق.  
  .وميامنار إندونيسيا وسري النكا وسيشيل والصومال وملديف  )٢(



A/RES/59/279 
 

3 

 ويـشمل نظـم   ،  ومـدى تـأثرهم هبـا     أمر ال غـىن عنـه يف خفـض خمـاطر الكـوارث علـى الـسكان                  
  لتأهب للكوارث وختفيف حدهتا واإلنذار املبكر هبا على مجيع املستويات،ا

، ال سـيما    لتزام مبـساعدة البلـدان والـشعوب املتـأثرة        ال مواصلة ا  إىل باحلاجةوإذ تذكر     
ممـا خلفتــه الكارثـة مـن نكبــات    متامـا   تنــتعش الكـوارث، كـي   ضـعفا يف مواجهــة  الفئـات  أكثـر 

تبذله من جهود يف األجلني املتوسـط والطويـل يف جمـايل    ا  مساعدهتا فيم ، مبا يف ذلك     وصدمات
  التعمري، وإذ ترحب بتدابري املساعدة احلكومية والدولية يف هذا الصدد،اإلصالح و

 الـضعف يف مواجهـة  حـدة  تقليـل   أن احلد من الكوارث، مبـا يف ذلـك   علىوإذ تشدد     
  ،الكوارث الطبيعية عنصر هام يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة

اليابـان، يف الفتـرة      املعين باحلد من الكوارث يف كويب،        بعقد املؤمتر العاملي   ترحب وإذ  
باحلـد   املتعلـق    التـوجيهي اسـتكمال اإلطـار     ، هبدف   ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢ إىل   ١٨من  
   الكوارث خالل القرن احلادي والعشرين،من

امج عمـل التنميـة املـستدامة        نتائج االجتماع الدويل الستعراض تنفيـذ برنـ        تالحظوإذ    
كـانون   ١٤ إىل ١٠موريـشيوس يف الفتـرة مـن         الـذي عقـد يف       ،للدول اجلزرية الصغرية الناميـة    

  ،٢٠٠٥يناير /الثاين
خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة  بتنفيــذأمهيــة النــهوض  تؤكــدوإذ   

 الكـوارث  بالضعف يف مواجهـة  منها  واألحكام ذات الصلة   )٣()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ  ’’(
  وتقييم خماطرها وإدارهتا،

، مـع قيادتـه   على أمهية إقامة شراكة، بناء على طلب البلد املعـين وبالتعـاون   وإذ تشدد   
تضم البلدان املاحنة واملؤسسات املالية اإلقليمية والدوليـة، فـضال عـن القطـاع اخلـاص واجملتمـع                  

  صالح والتعمري يف البلدان املتأثرة،إللاملدين، لدعم الربامج الوطنية 
على أمهية التعاون الدويل على دعم اجلهود اليت تبذهلا الـدول املتـأثرة        وإذ تشدد أيضا      

ــها والتأهــب هلــا           ــك الوقايــة من ــا يف ذل ــة يف مجيــع املراحــل، مب ــوارث الطبيعي ــصدي للك يف الت
، وكــذلك علــى تعزيــز قــدرة البلــدان املتــأثرة علــى  فيــف مــن حــدهتا واالنتعــاش والــتعمريوالتخ

  التصدي للكوارث،

_______________ 

 ‐ أغـسطس   /آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،                )٣(
ــول ٤ ــشورات  (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــممن ــع   املتحــدةاألم ــم املبي ــصويبA.03.II.A.1، رق ، الفــصل ) والت

  .ملرفق، ا٢األول، القرار 
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 وتأثريهـا املتزايـد    إزاء عـدد ونطـاق الكـوارث الطبيعيـة           تعرب عن بالغ القلق     - ١  
 إىل خـسائر فادحـة يف األرواح وعواقـب سـلبية طويلـة األجـل يف                 مما أدى يف السنوات األخرية    

 بالنسبة إىل اجملتمعات الضعيفة يف مجيع أرجـاء العـامل،           اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية   
  ال سيما يف البلدان النامية؛

 مواصــلة اجملتمــع الــدويل تركيــزه علــى مــا بعــد مرحلــة    علــى ضــرورةتــشدد   - ٢  
ــود         ــدعم جه ــة ل ــسياسية الالزم ــن أجــل اســتدامة اإلرادة ال ــك م ــة، وذل ــة احلالي ــة الطارئ اإلغاث

خـاطر يف األجلـني املتوسـط والطويـل الـيت تقودهـا حكومـات                امل واحلـد مـن   اإلصالح والـتعمري    
   على مجيع املستويات؛املتأثرةالبلدان 

 بالتعاون الفعال بني الدول املتـأثرة، واهليئـات ذات الـصلة يف منظومـة               ترحب  - ٣  
ل يف جمـا اإلقليميـة والدوليـة، واجملتمـع املـدين         املالية  األمم املتحدة، والبلدان املاحنة، واملؤسسات      

 احلاجة إىل مواصلة ذلك التعـاون وتقـدمي         وتؤكد وتقدميها،   يف حاالت الطوارئ  تنسيق اإلغاثة   
ليات اإلغاثة اجلارية وجهود اإلصالح والتعمري، بطريقة يكـون مـن          م ع يف مجيع مراحل  اإلغاثة  
  املخاطر الطبيعية مستقبال؛ احلد من الضعف يف مواجهةشأهنا 

ســيما البلــدان املاحنــة واملؤســسات املاليــة الدوليــة  اجملتمــع الــدويل، وال تــشجع  - ٤  
ــى تقــدمي           ــدين، عل ــع امل ــن القطــاع اخلــاص واجملتم ــضال ع ــصلة، ف ــة ذات ال ــات الدولي واملنظم
التربعات اليت مت التعهد هبا علـى وجـه الـسرعة ومواصـلة تقـدمي مـا يلـزم مـن أمـوال ومـساعدة                         

  لدعم جهود اإلصالح والتعمري؛
زايــدة الراميــة إىل مواصــلة تعزيــز الــشفافية واملــساءلة فيمــا  بــاجلهود املتترحــب  - ٥  
   بنقل املوارد واالستفادة منها؛يتعلق

 إىل األمني العام أن يعني ممثال خاصا يتوىل القيـام بـأمور منـها اسـتدامة                 تطلب  - ٦  
 يف املخـاطر    واحلـد مـن   اإلرادة السياسية لدى اجملتمـع الـدويل لـدعم جهـود اإلصـالح والـتعمري                

  لني املتوسط والطويل اليت تقودها حكومات البلدان املتأثرة على مجيع املستويات؛األج
ــضا   - ٧   ــز      تطلــب أي ــادة تعزي ــة بزي ــستطلع الوســائل الكفيل ــام أن ي  إىل األمــني الع

قدرات االستجابة السريعة لـدى اجملتمـع الـدويل للقيـام جبهـود اإلغاثـة اإلنـسانية الفوريـة، بنـاء                     
 حتـت   “الترتيبـات االحتياطيـة   ”ت اجلارية، مبا يف ذلك النظر يف         واملبادرا على الترتيبات القائمة  
  رعاية األمم املتحدة؛

أن يقومــا، بالتعــاون مــع إىل  البنــك الــدويل ومــصرف التنميـة اآلســيوي  تـدعو   - ٨  
جتمــاع حيــضره أعــضاء االدوليــة واإلقليميـة األخــرى واألمــم املتحــدة، بعقـد   املاليــة املؤسـسات  
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ني  األجلــيفحتياجــات البلــدان املتــأثرة  الدراســة، مبــا يف ذلــك البلــدان املتــأثرة، اجملتمــع الــدويل
   اإلصالح والتعمري؛ يف جمايلاملتوسط والطويل

 القرار الذي اختذته رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا بإنـشاء آليـات            بأمهيةتسلم    - ٩  
 وتـشجع علـى قيـام    ،إقليمية معنيـة بالوقايـة مـن الكـوارث والتأهـب هلـا والتخفيـف مـن حـدهتا            

الدوليـة، وكـذلك    و  اإلقليميـة  تعاون إقليمي يف هذا الـصدد، وحتـث البلـدان املاحنـة واملنظمـات             
  ؛حسب االقتضاءاملؤسسات األخرى ذات الصلة، على تقدمي املساعدة املالية والتقنية، 

ــادة مــشاركة    تــسلم أيــضا  - ١٠   ــه وزي ــادة وعي ــة تعزيــز تثقيــف اجلمهــور وزي  بأمهي
 احمللية يف جهود الوقايـة مـن الكـوارث والتأهـب هلـا، ال سـيما علـى الـصعيد احمللـي،                       اجملتمعات

 الوصـول إىل    وإمكانيـة فضال عـن احلاجـة املاسـة إىل تطـوير وتعزيـز القـدرة الوطنيـة واإلقليميـة                   
ــذار املبكــر، ويف إدارة       ــاء وإدارة نظــام إقليمــي لإلن ــارف الســتخدامها يف بن ــا واملع التكنولوجي

 خـــالل اجلهـــود الوطنيـــة واإلقليميـــة، وكـــذلك مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل   الكـــوارث مـــن
  والشراكات؛

 علــى الــضرورة امللحــة إلنــشاء نظــام إقليمــي لإلنــذار املبكــر، ال ســيما  تــشدد  - ١١  
 وتالحـظ االهتمـام     ،بتولد أمواج تسونامي، يف احملـيط اهلنـدي ويف منـاطق جنـوب شـرق آسـيا                

ــا  ت واملنظمــات، مبــا يف ذلــك املركــز اآلســيوي للتأهــب   الــذي أبدتــه بعــض احلكومــات واهليئ
  للكوارث، بدعم إقامة هذا النظام؛

ــاالقتراح الــداعي إىل عقــد اجتمــاع وزاري إقليمــي بــشأن التعــاون    ترحــب  - ١٢    ب
 كــانون ٢٨اإلقليمــي علــى إقامــة نظــام لإلنــذار املبكــر بتولــد أمــواج تــسونامي، يف تايلنــد يف    

  ؛٢٠٠٥يناير /الثاين
 باقتراح أملانيا استضافة مؤمتر دويل ثالث لإلنذار املبكـر، يتنـاول            أيضا حبتر  - ١٣  

اجملموعة الكاملة من املخـاطر الطبيعيـة، مـع التركيـز علـى التنفيـذ العاجـل لـنظم اإلنـذار املبكـر                       
  واجليولوجية العاملية النطاق؛اجلوية اهليدرولوجية باملخاطر 
 املعين باحلد من الكوارث مناقشة مـسألة         باعتزام املؤمتر العاملي   كذلكترحب    - ١٤  

   لإلنذار املبكر بتولد أمواج تسونامي كجزء من جدول أعماله؛ وإقليميوضع نظام عاملي
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يف دورهتـا الـستني تقريـرا        العامـة    اجلمعيـة  إىل األمني العام أن يقـدم إىل         تطلب  - ١٥  
ساعدة اإلنسانية واملـساعدة الغوثيـة   تعزيز تنسيق امل”عن تنفيذ هذا القرار يف إطار البند املعنون   

، ‘‘يف حاالت الكـوارث، مبـا يف ذلـك املـساعدة االقتـصادية اخلاصـة               املتحدة   اليت تقدمها األمم  
  .٢٠٠٥وأن يقدم تقريرا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعام 

  ٧٩اجللسة العامة 
  ٢٠٠٥يناير /الثاين كانون ١٩


