
A/RES/55/164 األمــم املتحـدة 

Distr.: General
7 February 2001 اجلمعية العامة 

الدورة اخلامسة واخلمسون 
البند ٢٠ (أ) من جدول األعمال 

00 56921

 

قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Add.1و A/55/L.54) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ  - ١٦٤/٥٥
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قرارهـا ١٨٢/٤٦ املـؤرخ ١٩ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩١ واملبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف مرفقــه، وإىل قــرارات 

اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي األخرى ذات الصلة، وإىل استنتاجات الس املتفق عليها لعامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام(١)، 

وإذ ترحب بالتقدم الذي أحرزه منسق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية باألمانـة العامـة، 

يف جمال تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة، 

ـــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت  وإذ تالحـظ اجلـهود الـيت يبذهلـا منسـق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ وأعضـاء اللجن

لتنفيذ التوصيات الواردة يف استنتاجات الس املتفق عليها ١/١٩٩٨(٢) و ١/١٩٩٩(٣) تنفيذا تاما، 

ـــه املوضوعيــة لعــام  ترحـب بعقـد الـس االقتصـادي واالجتمـاعي اجلـزء الثـالث املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن دورت - ١

٢٠٠٠؛ 

تدعـو الـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل مواصلـة النظـر يف سـبل زيـادة تعزيـز اجلـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مــن  - ٢

دوراته اليت تنعقد يف املستقبل؛ 

                                                           
 .A/55/82-E/2000/61 (١)

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم ٣ والتصويب واإلضافة (A/53/3 وCorr.1  و Add.1)، الفصل  (٢)
السابع، الفقرة ٥. 

املرجع نفسه، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ٣ (A/54/3/Rev.1)، الفصل السادس، الفقرة ٥.  (٣)
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تؤكد على أمهية مناقشة السياسات واألنشطة اإلنسانية يف اجلمعية العامة والس االقتصادي واإلجتماعي؛  - ٣

يب مبؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلـة، وسـائر املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، واحلكومـات، واملنظمـات  - ٤

غري احلكومية، أن تتعاون مع األمني العام ومنسـق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ لكـي تكفـل تنفيـذ ومتابعـة االسـتنتاجات املتفـق عليـها 

١/١٩٩٨(٢) و ١/١٩٩٩(٣) دون تأخري؛ 

تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا السادســة واخلمســني، عــن طريــــق دورة الـــس  - ٥

االقتصـادي واالجتمـاعي املوضوعيـة لعـام ٢٠٠١، تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدمـها األمـم املتحـــدة يف 

حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك تنفيذ ومتابعة االستنتاجات املتفق عليها ١/١٩٩٨ و ١/١٩٩٩. 
 

اجللسة العامة ٨٥ 
١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 


