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)ـي الدولـياد الربملانـة لالحتـرة بعد املائـاجلمعية الثانية عش( لالحتاد الربملاين الدويل ١٦الوثيقة رقم 

 ٥٧/٤٧تعمم يف الدورة الستني للجمعية العامة وفقا لقرارها 
  من القائمة األولية) ج (٥٤يف إطار البند 

  
 االحتاد الربملاين الدويل     

   
 ته اجلمعية الثانية عشرة بعد املائة باإلمجاعقرار اختذ  

 )٢٠٠٥أبريل / نيسان٨مانيال، (
 

ــة   ــوارث الطبيعيـ ــة   : الكـ ــتعمري ومحايـ ــة واإلصـــالح والـ ــات يف الوقايـ دور الربملانـ
 الضعيفة الفئات

 
 ،إن مجعية االحتاد الربملاين الدويل الثانية عشرة بعد املائة 

ــق   ــساورها القل ــزالزل وأمــ   إذ ي ــن أن ال ــة   م ــوج الكثيف ــسيول والثل ــسونامي وال واج ت
ــة   ــاح العاتي ــع   (والري ــة والزواب ــا األعاصــري املداري ــا فيه ــضان) مب ــارات األرضــية  ــوالفي ات واالي

وثوران الرباكني وحرائـق الغابـات واجلفـاف وغـزو اجلـراد وسـائر الكـوارث الطبيعيـة اخلطـرية                    
 فقـراء البلـدان الناميـة،    نة، وأتشكل ديدات كـربى جلميـع الـشعوب تتجـاوز احلـدود الوطنيـ         

وهم الفئة الضعيفة اجتماعيا األشد عرضة للكـوارث، هـم يف أكثـر األحيـان مـن يعـانون أكـرب                
الضرر ويـصبحون مـشردين داخليـا أو الجـئني بعـد وقـوع كارثـة طبيعيـة، وأن اآلثـار الثانويـة                       

 مـشاكل جـسيمة     للكوارث الطبيعية، من قبيل نقص األغذية وتـردي األحـوال الـصحية، تفـرز             
 ودائمة،

 أن مجيع الكـوارث، مبـا فيهـا تلـك الـيت يتـسبب فيهـا اإلنـسان، هـي ديـد                       وإذ تدرك  
مباشر للبشر، وأن من الضروري، من منطلق ضمان األمن البشري، العمل عنـد وقوعهـا علـى            

ات كبوا بالكارثة، ورفع قدرة األفـراد واتمعـ  نأن تتصدى املساعدة بشكل حقيقي ملعاناة من    
 احمللية على أخذ املبادرة،

 من املواطنني األبريـاء يف إندونيـسيا وسـري         ٢٧٠ ٠٠٠ بأن أكثر من     وإذ حتيط علما   
النكا واهلند وتايلنـد وماليزيـا وميامنـار وجـزر امللـديف وبـنغالديش والـصومال وكينيـا وترتانيـا                    

زال الـشديد    مـن جـراء الزلـ      ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٦وبلدان أخرى لقـوا حـتفهم يف        
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الذي وقع قبالة ساحل سومطره وأمواج تسونامي يف احمليط اهلندي، وأن عشرات اآلالف مـن               
األشخاص مـا زالـوا يف عـداد املفقـودين، وأن مئـات أآخـرين لقـوا حـتفهم نتيجـة للتوابـع الـيت                       

 ضربت إندونيسيا بعد ثالثة شهور،

ــرب  ــار     وإذ تع ــدوا أق ــذين فق ــك ال ــصادقة ألولئ ــا ال ــن تعازيه ــواج   ع ــة أم م يف كارث
 تسونامي والتوابع، ولشعوب وبرملانات وحكومات الدول املنكوبة بالكارثة، 

ــشيد  ــدير      وإذ ت ــا تق ــة، وتقــدر أمي ــصدي للكارث ــة يف الت ــدول املنكوب ــد لل ــدور الرائ  بال
التعاون الفوري الذي أبداه اتمع الدويل يف تنفيذ أنشطة اإلغاثة استجابة لنداء األمم املتحـدة               

 تقدمي دعم طارئ،ب

ووكاالــا املتخصــصة، مثــل مفوضــية األمــم املتحــدة   كــون األمــم املتحــدة وإذ تقــدر 
، ومنظمــة الــصحة العامليــة، )اليونيــسيف(لــشؤون الالجــئني، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

وبرنامج األغذية العاملي، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، وأجهزة أخرى مثـل احلركـة              
ســيوي، فــضال عــن حكومــات آلدوليــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، ومــصرف التنميــة ا ال

هبت على الفور لتقدمي مساعدات إنـسانية عاجلـة         وكثري جدا من املنظمات اإلنسانية الدولية،       
لتلبيــة احتياجــات ضــحايا كارثــة أمــواج تــسونامي ولتقــدمي الرعايــة الــصحية الطارئــة واملــأوى   

 لألمــني العــام لألمــم وإذ تعــرب عــن تقــديرها وشــكرهالــدان املتــضررة، والغــذاء لــشعوب الب
املتحــدة علــى حتركــه الــسريع لزيــارة البلــدان املنكوبــة بغيــة التحــري امليــداين للــدمار واخلــراب   

 اللذين تسببت فيهما أمواج تسونامي،

 إىل اإلعــالن املتعلــق بالعمــل مــن أجــل تعزيــز اإلغاثــة واإلصــالح والــتعمري   وإذ تــشري 
والوقايــة يف حــاالت الطــوارئ، يف أعقــاب كارثــة الزلــزال وأمــواج تــسونامي الــيت وقعــت يف     

، وهو اإلعالن الذي اعتمده قادة رابطة أمـم جنـوب شـرق             ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ٢٦
 يف جاكرتـا علـى إثـر        ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٦آسيا يف اجتمـاعهم االسـتثنائي املعقـود يف          

 قشات العديدة اليت جرت يف هذا الشأن على املستوى الدويل، الكارثة، وإىل املنا

 إىل القــرار الــذي اختــذه املــؤمتر الثــامن بعــد املائــة لالحتــاد الربملــاين الــدويل،    وإذ تــشري 
، بشأن التعاون الدويل من أجل الوقايـة مـن الكـوارث الطبيعيـة              ٢٠٠٣املعقود يف سانتياغو يف     

 لى املناطق املعنية وإدارما،العابرة للحدود الوطنية وآثارها ع

 أن اخلـسائر النامجـة عـن الزلـزال وأمـواج تـسونامي، اللـذين وقعـا مـؤخرا،                    وإذ تدرك  
تفاقمــت بــسبب عــدم تــوافر نظــام لإلنــذار املبكــر بــأمواج تــسونامي يف املنطقــة الــيت حتــف   قــد

ة مــن الكــوارث بــاحمليط اهلنــدي والــنقص الــذي تعانيــه املنطقــة املنكوبــة يف الــوعي بــسبل الوقايــ
 وبالعالقة السببية بني الزالزل الشديدة وأمواج تسونامي،
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 إىل أن اجللسة االستثنائية املعنية بكارثة احمليط اهلندي، املعقودة خـالل املـؤمتر          وإذ تنوه  
، )٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٢-١٨كــويب، اليابــان، (العــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث  

م الشامل لكافة الدروس املستفادة من كارثة أمـواج تـسونامي، وعلـى     شددت على أمهية التقيي   
مواصلـــة احلــوار واملناقــشة علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي مــن أجــل إنــشاء نظــام لإلنــذار    

 املبكر، 

 إىل أن تقريرا لليونيسيف قدر أن ما يزيد عن ثلث القتلى مـن جـراء الزلـزال                  وإذ تنوه  
 مـن أن األطفـال النـاجني مـن          وإذ يساورها بـالغ القلـق     طفال،  وأمواج تسونامي كانوا من األ    

 الكارثة هم اآلن عرضة ألخطار من قبيل االجتار بالبشر واألمراض املعدية، 

 على أمهية أنشطة اإلغاثة اإلنسانية الطارئة اليت روج هلا، يف إطار التـصدي              وإذ تؤكد  
جرة ومنظمـة الـصحة العامليـة وجهـات         هلذه املأساة، كل مـن اليونيـسيف واملنظمـة الدوليـة للـه            

 أخرى، من أجل بقاء األطفال ومحايتهم، 

 أمهيــة اإلســهام املتعــدد األوجــه للربملانــات والربملــانيني يف اإلغاثــة       وإذ تعيــد تأكيــد  
اإلنــسانية الطارئــة للنــساء واألطفــال الــذين تتــسم أحــواهلم بالــضعف يف الظــروف الــيت تعقــب   

 الكوارث،

إىل تقــدمي املــساعدة واملــشورة النفــسية ملاليــني الــضحايا األبريــاء    باحلاجــة وإذ تــسلم 
 بفعاليـة   وإذ تقـر  الذين ختلفهم الكوارث البشرية الكـربى لتخليـصهم مـن الـصدمات النفـسية،               

 خمتلف أنواع الدعم الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية،

د الـدويل، فـضال     أمهية التعاون والتضامن والشراكة على الـصعي       وإذ تضع يف اعتبارها    
 عن حسن اإلدارة على كافة املستويات، يف تعزيز أنشطة احلد من الكوارث يف العامل،

 باتمع الدويل أن جيدد عزمه على الوقاية من الكوارث، كلمـا أمكـن،       يب - ١ 
وعلــى تقليــل أثــر الكــوارث الطبيعيــة احلتميــة إىل أدىن مــستوى باالســتفادة القــصوى مــن العــرب 

بغية التأهب للكوارث الطبيعية، اليت ميكن أن حتل بأي مكان يف العـامل، وحتقيـق رغبـة                 السابقة  
 وع خسائر فادحة، خاصة يف األرواح؛البشر املشتركة يف منع وق

 أن تعمد الدول اليت تتعرض بشكل متكـرر للكـوارث، يف مجيـع أحنـاء                تقترح - ٢ 
وحتـضها علـى تقـدمي      الوقاية مـن الكـوارث؛      العامل، إىل مواصلة تعزيز تعاوا فيما يتعلق جبهود         

وتقاسم الدرايـة واخلـربة والتكنولوجيـا، فـضال عـن املعلومـات، مـن أجـل إنـشاء نظـام لإلنـذار                       
 احلكومات املعنية على املضي قدما يف بذل جهود ملموسة من أجل إنشاء نظـام               وحتثاملبكر؛  

نـسيق دويل تـديره كيانـات األمـم         لإلنذار املبكـر بـأمواج تـسونامي يف منطقـة احملـيط اهلنـدي بت              
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املتحدة، مبا فيها اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم             
 ، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛)اليونسكو(والثقافة 

ــدعم،     يــب - ٣  ــى تقــدمي ال ــدول أن حتــث حكوماــا عل ــع ال ــات يف مجي  بالربملان
، للمشاريع الفعالة اليت تقودها منظمـات دوليـة مثـل احلركـة الدوليـة               ارك مع األمم املتحدة   بتش

ــامج األمــم        ــهجرة، وبرن ــة لل ــسيف، واملنظمــة الدولي ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، واليوني لل
، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق األمـم       )موئل األمم املتحدة  (املتحدة للمستوطنات البشرية    

 أجل دعم األطفال والنـساء والفقـراء وسـائر أعـضاء اتمـع الـذين               املتحدة اإلمنائي للمرأة، من   
 تتسم أحواهلم بالضعف يف الظروف اليت تعقب الكوارث؛

 أن تــدعو برملانــات الــدول املتــضررة واملنظمــات الدوليــة املنخرطــة يف  تقتــرح - ٤ 
ابري اختــاذ تــد‘ ١’جهــود اإلغاثــة احلكومــات إىل تنفيــذ خطــط حلمايــة وبقــاء األطفــال تــشمل   

إقامـة مرافـق حلمايـة األطفـال وتـوفري إسـكان            ‘ ٢’حملاربة االجتار بالبشر ولدعم مل مشل األسر،        
تقـدمي خـدمات لتخفيـف حـدة الـصدمة النفـسية،       ‘ ٣’مؤقت لألسر اليت يعيلها أحد الوالدين،       

 تقدمي دعم غذائي لألطفال؛‘ ٥’اختاذ تدابري ملكافحة األمراض املعدية، ‘ ٤’

ملانات البلدان املتضررة وجرياا أن توفر احلمايـة مـن االجتـار بالبـشر               برب يب - ٥ 
ــذين       ــذين تيتمــوا أو ال ــة األخــرى الــيت تلحــق باألطفــال ال ــة واألضــرار الثانوي واألمــراض املعدي

حتدد هويتهم بعد الكارثة، وذلك بنشر املعلومات بوسائل منها توجيـه اهتمـام اتمـع هلـذه                  مل
ومة والشرطة، ودعـوة حكوماـا الوطنيـة الختـاذ تـدابري وقائيـة مؤسـسية                املسألة، وتثقيف احلك  

 تتضمن تعزيز النظام القانوين بشكل مالئم وسريع باإللغاء املؤقت إلجراءات التبين، مثال؛

 األطــراف املعنيــة علــى إيــالء عنايــة خاصــة ألمهيــة الــسيطرة احملليــة علــى  حتــث - ٦ 
مجيع املستويات مـن أجـل تـشجيع مـشاركة الـسكان       بذل جهود على    وتقترحعملية التعمري؛   

الضعفاء يف األنشطة املتعلقـة بـالتخطيط واختـاذ القـرار والتنفيـذ، ممـا جيعـل الـتعمري أكثـر فعاليـة                     
 كافة املعنيني جبهـود الـتعمري علـى اختـاذ خطـوات ـدف إقامـة                 وحتثويعزز الدميقراطية حمليا؛    

 جيا؛جمتمعات واقتصادات مستدامة بيئيا وإيكولو

 األمم املتحـدة وسـائر مؤسـسات اتمـع الـدويل، خاصـة البلـدان املاحنـة               حتث - ٧ 
واملؤسسات املالية الدولية، على الوفاء بتعهـداا فيمـا خيـص التمويـل واملـساعدة لـدعم جهـود                   

 الربملانـات األعـضاء يف االحتـاد        وتشجعاإلصالح والتعمري الوطنية اليت تبذهلا البلدان املتضررة؛        
ربملــاين الــدويل، الــيت تعهــدت حكوماــا بتقــدمي املــساعدة، علــى اختــاذ خطــوات حامســة حنــو   ال

 تنفيذها فورا وعلى سبيل االستعجال؛
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 مجيــع األطــراف املنخرطــة يف عمليــة اإلصــالح والــتعمري علــى أن  حتــث بقــوة - ٨ 
تهازيـة،  تتحلى بـاحلزم يف مكافحتـها جلميـع أشـكال الفـساد، مبـا فيهـا جـين أربـاح بأسـاليب ان                      

 خالل ختطيط وإدارة مجيع الربامج؛ 

 بالبلدان املتضررة بكارثة أمـواج تـسونامي أن تتحلـى باملـسؤولية وتلـزم          يب - ٩ 
نفسها باملـساءلة والـشفافية وأن تقـدم للمجتمـع الـدويل، بأسـرع مـا ميكـن، بيانـا باخلـسائر يف                       

ة، من أجل ضمان تقـدمي معونـة        األرواح وكافة املعلومات األخرى ذات الصلة باخلسائر النامج       
 بالبلـدان   ويـب كـذلك   تتناسب مع احلالة الفعلية وتيسري القرارات املتعلقة بتوزيـع املـساعدة؛            

املتضررة أن تبذل كـل جهـد ممكـن لـضمان أن تـستخدم املـساعدة بأسـرع مـا ميكـن وبـشكل                        
 ء دوهلا؛مباشر لفائدة ضحايا كارثة أمواج تسونامي، وأن توظف بإخالص يف إعادة بنا

اهلام الذي تؤديه وسائط اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة يف تقـدمي      بالدور  تقر - ١٠ 
آخر املعلومات املتعلقة بكارثة أمواج تسونامي، وتشجيع اتمع العـاملي علـى تقـدمي املـساعدة                

 وسـائط اإلعـالم     وحتـث لضحاياها، ونـشر كـل املعلومـات ذات الـصلة الوثيقـة ـذه الكارثـة؛                 
 ى أن تسري على نفس املنوال يف مجيع حاالت الكوارث؛عل

 بكافة الدول أن تتـهيأ ملواجهـة مثـل هـذه الكـوارث الطبيعيـة مـستقبال،                  يب - ١١ 
وأن تساعد البلدان النامية على احلصول على نظم لإلنذار بـالكوارث الطبيعيـة والتـزود خبطـط                 

 تتقاسـم املعلومـات املتعلقـة بـالكوارث          كـذلك بالبلـدان املتقدمـة علميـا أن         ويبا؛  هلللتأهب  
 مع بقية العامل ومع األمم املتحدة واملؤسسات الدولية املختصة؛

ــة مــن الكــوارث     يــب - ١٢  ــدابري الوقاي ــة ت ــدعم كاف ــدول أن ت  بربملانــات مجيــع ال
ــد، الــيت تنفــذها احلكومــات        ــتعمري علــى املــدى البعي ــسانية واملــساعدة يف جمــال ال ــة اإلن واملعون

احلكومـات علـى أن تـشارك يف التنـسيق الـدويل للمـساعدة           وحتثظمات الدولية وغريها؛    واملن
دون املــساس بالـدعم واملعونــة املقــدمني  مـن أجــل ضـمان االســتخدام األمثــل للمـوارد املتاحــة،    

 على الصعيد الثنائي للدول املتضررة من فرادى البلدان أو املنظمات الدولية؛

 

عضاء أن حتث حكوماا على وضـع سياسـات تـشريعية،           بالربملانات األ يب   - ١٣ 
أو تعزيز املوجود منها، يف جمال تشكيل وتدريب ودعم فرق ميدانيـة حمليـة ملواجهـة الكـوارث                  
يف مجيع املناطق، ال سيما تلك األكثر تعرضا هلا، والعمل مـن أجـل التنبـؤ بـالكوارث الطبيعيـة                    

والتخطـيط هلـا والوقايـة منـها، والتغلـب علـى            والكوارث اليت يتسبب فيها اإلنـسان، والتأهـب         
آثارها وختفيفها، وإغاثة وإصالح وتعمري املناطق املنكوبة بالكوارث باستخدام الطـرق التاليـة،              

 : من ضمن مجلة أمور
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بنــاء القــدرات مــن خــالل إنــشاء نظــم لإلنــذار املبكــر ووضــع خــرائط ملنــاطق   )أ( 
 إلخالء وإعداد تدابري للوقاية من الكوارث؛اخلطر وحتديد مسالك النجاة وإقامة مراكز ل

وضع آليات لإلبالغ السريع والفعـال عـن الكـوارث، وتقـدمي معلومـات عـن                 )ب( 
إحــصاءات منــها حجــم اخلــسائر وعــدد األســر املنكوبــة وعــدد القتلــى واملفقــودين واملــصابني،   

ليم مـع اخلـسائر واحلـد    وحتديد األولويات بالنسبة لالحتياجات اليت ينبغي تلبيتها، والتعامل الس 
منها، وتوزيـع إمـدادات اإلغاثـة، مثـل املـواد الغذائيـة وغـري الغذائيـة ومعـدات اإليـواء الطـارئ                       

 ولوازم اإلصالح، مبا فيها املعونة املالية واإلسكان والقروض؛

وضع خطط إصـالح طارئـة متوسـطة وطويلـة األجـل، وإيـالء اهتمـام خـاص                   )ج( 
وبــاقي أفــراد اتمــع ممــن هــم أكثــر ضــعفا مــن غريهــم يف مجيــع     بالنــساء واألطفــال واملــسنني  
 اجلوانب احمليط بالكوارث؛

 بالربملانــات األعــضاء أن نــشئ مراكــز إقليميــة للتــدريب واللوجــستيات يــب - ١٤ 
واالستجابة يف جمال الكوارث، تقام يف مواقع استراتيجية دف تنفيذ مهام منها تـدريب فـرق                

الكــوارث، وتقاســم الدرايــة واخلــربة والتكنولوجيــا علــى الــصعيد  جهــة ميدانيــة حمليــة علــى موا
ــها      ــة مــن الكــوارث والتــدريب علــى مواجهت الــدويل، باإلضــافة إىل املعلومــات املتــصلة بالوقاي
ــصاهلا      ــرعة إيـ ــق سـ ــتراتيجي لتحقيـ ــسبق واسـ ــشكل مـ ــوارئ بـ ــدات الطـ ــع معـ ــا ووضـ وإدارـ

الفـور يف املنـاطق املنكوبـة اسـتنادا إىل         واستخدامها من قبل فـرق اسـتجابة دوليـة تتـدخل علـى              
معلومات يتم مجعها مسبقا عن املناطق األكثر تعرضا للكوارث، وتنسيق عمل الفـرق امليدانيـة               

 علـى التعـاون     وحتـث كـذلك   احمللية ملواجهة الكوارث وحشدها وإجراء االتصال الالزم معها؛         
، مثـل منظمـات األمـم املتحـدة وتلـك           بني تلك املراكز اإلقليميـة واملنظمـات اإلنـسانية الدوليـة          

املنتسبة هلا ووكاالا، واحلركة الدولية للصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، دون املـساس بالـدعم                 
ــدان أو املنظمــات        ــرادى البل ــضررة مــن ف ــدول املت ــائي لل ــصعيد الثن ــى ال ـــة املقــدمني عل واملعونـ

 . الدولية

 

اد الربملـاين الـدويل إىل اختـاذ إجـراءات         كافة الربملانات األعضاء يف االحتـ      تدعو - ١٥ 
مبـا تعيـد بـه تأكيـد التزامهـا      عاجلـة مـن أجـل متابعـة تنفيـذ التوصـيات الـواردة يف هـذا القـرار،          

بالدعم الثابت لكل املبـادرات، ال سـيما يف ظـروف الطـوارئ القاسـية، واحلفـاظ علـى قدسـية                     
 .احلياة وختفيف معاناة البشر، وإعالء كرامة كافة الشعوب
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