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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/L.66( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة يف - ٦٤/٢٩٤
أعقاب الفيضانات املدمرة يف باكستان

 
 ،إن اجلمعية العامة 
مـن  وغـريه١٩٩١ديـسمرب/كـانون األول ١٩ املـؤرخ٤٦/١٨٢ إىل قرارهاإذ تشري 

 ،ذات الصلةقرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي
األضــرار االجتماعيــة واالقتــصادية وواخلــسائر يف األرواحئرخلــساا فداحــة وإذ تــدرك 

ــيت حلقــت باهلياكــل األساســية ــة ال ــسبب والبيئ ــيت حــدثت مــؤخرا يفب ــدمرة ال ــضانات امل  الفي
 باكستان،

ــل احل أنوإذ تالحــظ  ــدمار واخلــسائر يف األرواحلجــم اهلائ ــرينتيجــةل ــضانات غ  الفي
وازديـادآلثار السلبية لتغري املناخل جتسيد  غزيرة يف منطقة قاحلةأمطار  هطولبسبباملسبوقة
 تغري املناخ، يف مواجهةالبلدان ضعف

ــضرورة تقــروإذ  ــةامللحــة بال ــاذ لالضــطالع بعملي ــةإنق واســعة النطــاق ودعــم  وإغاث
 ،اإلصالح والتعمريلود املبذولة من أجاجله

 من اتمع الدويل، مبا يف ذلـك احلكومـات املقدمة باملساعدة واملسامهاتوإذ ترحب 
 واإلصـالح ممـا جيـسدواملنظمات الدوليـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، يف جهـود اإلغاثـة

ــدوليني ــاون ال ــضامن والتع ــة التحــديات يفروح الت ــشأتمواجه ــيت ن ــسببال ــة، ب  إذو الكارث
 ،تها لدور شعب باكستان وحكوماعن تقديره أيضايف هذا السياقتعرب
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  الطـوارئطـةخل ٢٠١٠أغسطس/آب ١١ األمم املتحدة يفنالعإب وإذ ترحب أيضا 
تكثيـف جهـوديفشاركة األمـني العـام املـستمرةمبباكستان، ويفلفيضاناتل للتصدياألولية

 ن املتضررين،االحتياجات العاجلة والفورية للسكااإلغاثة العاملية لتلبية
اكـــستان املتـــضرر مـــع شـــعب بني الكـــاملا وتعاطفهـــاتـــضامنه عـــرب عـــنت - ١ 

 الفيضانات؛ من
ــدويلحتــث - ٢  ــةســيما ال و، اتمــع ال ــة الدولي ــدان املاحنــة واملؤســسات املالي  البل

، وكذلك القطاع اخلاص واتمع املدين، علـى تقـدمي الـدعم الكامـلاملعنيةواملنظمات الدولية
مــن أجــل التخفيــف مــن اآلثــاريف اجلهــود الــيت تبــذهلاواملــساعدة الكاملــة حلكومــة باكــستان

على األجلني املتوسـط والتعمري يف جمايل اإلصالححتياجاتالتلبية اعلىالسلبية للفيضانات و
 والطويل؛

 العــام ووكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة مواصــلة تكثيــف إىل األمــنيتطلــب - ٣ 
اجلهــود لتوعيـــة اتمـــع الـــدويل باحتياجـــات باكــستان يف اـــال اإلنـــساين وجمـــايل اإلنعـــاش

 دة الدوليني لباكستان بشكل فعال وفوري وكاف؛ع، وحشد الدعم واملساوالتعمري
ــةاجلم يــوايف إىل األمــني العــام أنتطلــب أيــضا - ٤   يف دورــا اخلامــسةالعامــة عي

تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية”البنـد املعنـون يف إطارتنفيذ هذا القرارتقرير عنوالستني ب
 ذلــك املــساعدةواملــساعدة الغوثيــة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف

 .“اخلاصة االقتصادية
 ١١٠اجللسة العامة

 ٢٠١٠ أغسطس/ آب١٩
 


