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 التوجه العام  
الغرض العـام هلـذا الربنـامج هـو ضـمان اسـتجابة اجملتمـع الـدويل للكـوارث وحـاالت                       ١-٢٢

اإلغاثـة  الطوارئ يف الوقت املناسب وبشكل مترابط ومنسق، وتـسهيل االنتقــــال الـسلس مـن                
مـن  وواليتـه  هلــذا الربنامج يعي ويستمد السند التشر .يف حاالت الطوارئ إىل اإلنعاش والتنمية

، الذي أعادت فيه اجلمعية تأكيد املبـادئ األساسـية التوجيهيـة       ٤٦/١٨٢قــــرار اجلمعية العامة    
ا واختـذها اجمللـس     املتعلقة باملساعدة اإلنسانية وعززت القرارات واملقررات اليت سـبق أن اختـذهت           

االقتصادي واالجتماعي خبصوص املساعدة اإلنسانية والدور القيادي لألمني العـام يف مواجهـة             
كمـا جـرى تأكيـد هـذه الواليـة       .الكـوارث الطبيعيـة وغريهـا مـن حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية       

 .ألمـن وتوسيع نطاقها بقرارات من اجلمعية العامة واجمللـس االقتـصادي واالجتمــاعي وجملـس ا       
ــه،       ــامج وحتقيــق أهداف ــذ هــذا الربن ــسانية مبــسؤولية تنفي ــشؤون اإلن ــسيق ال ويــضطلع مكتــب تن

ــشراكة يف        مبــا ــؤ، واملــساءلة، وال ــة للتنب ــد مــن القابلي ــة مزي ــة لكفال يتماشــى مــع اجلهــود اجلاري
 .االستجابة اإلنسانية

سة عامـة مـشتركة     ة تنفيذ الربنامج على احلاجة إىل وضع وتعزيز سيا        استراتيجيوتقوم    ٢-٢٢
ــساعدة يف         ــسيق امل ــم املتحــدة وشــركائها؛ وحــشد وتن ــة األم ــسانية ملنظوم ــضايا اإلن ــشأن الق ب
حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية؛ وتطــوير وحــشد طاقــة األمــم املتحــدة لإلســراع بتقــدمي املــساعدة 
 اإلنــسانية الدوليــة؛ وتعزيــز احلــد مــن خمــاطر الكــوارث؛ والــدعوة للمــسائل اإلنــسانية، وتــوفري  
املعلومات يف حينها بشأن حـاالت الطـوارئ والكـوارث الطبيعيـة لتـسهيل املـساعدة اإلنـسانية                  

وتقع املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أنشطة احلد من خماطر الكـوارث علـى عـاتق األمانـة      .العاملية
ويعمــل مكتــب تنــسيق  .ة الدوليــة للحــد مــن الكــوارثســتراتيجياملــشتركة بــني الوكــاالت لال

إلنــسانية علــى حنــو وثيــق مــع جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وبقيــة منظومــة األمــم   الــشؤون ا
ويـضطلع مكتـب تنـسيق       .املتحدة لتيسري انتقال سـلس مـن اإلغاثـة إىل إعـادة التأهيـل والتنميـة               

 يف الوقـت املناسـب عـن        الطـوارئ الشؤون اإلنـسانية أيـضا بالـدعوة إىل تأهـب أقـوى ملواجهـة               
 .يمي، كما يساهم يف حتقيق ذلكطريق التعاون اإلقل

ولتحقيق رسالته، يلتزم مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية بالعمـل للتوصـل إىل هـدف                  ٣-٢٢
وقد وضع املكتب سياسة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني، وسـيطبقها عـن        .املساواة بني اجلنسني

 اجلنــسانية األدواتجمموعــة وتــوفر أدوات مــن قبيــل  .طريــق خطــة العمــل للــشؤون اجلنــسانية
اإلنـساين، الـصادر عـن اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني         اجملال يف للعاملني اجلنسانية الشؤون ودليل

الوكاالت، معلومات عملية عن الشؤون اجلنسانية بوصفها مسألة تـشمل مجيـع القطاعـات يف               
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 مــن الفئويــة، وترمــي إىل كفالــة أن يــتمكن النــساء والفتيــات والــصبيان والرجــال   اجملموعــات
 .احلصول على جهود احلماية واملساعدة اإلنسانيتني، واالستفادة منها

 
 ١الربنامج الفرعي   

 السياسة العامة والتحليل
 والعملـي لالسـتجابة للحـاالت اإلنـسانية مـن خـالل وضـع سياسـة متـسقةسـتراتيجي ضمان الترابط اال   :املنظمة هدف

 وإطار عمل توجيهي
 

 مؤشرات اإلجناز  انة العامةاإلجنازات املتوقعة من األم

حتسني التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة            )أ(
 ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ

ــة    )أ( ــة الدائمـ ــدها اللجنـ ــدد االتفاقـــات الـــيت تعتمـ عـ
املشتركة بـني الوكـاالت بـشأن املعـايري املناسـبة لتحـسني             

 آليات وهياكل التنسيق يف املقر ويف امليدان

 التخطــيط والرصــد واملــساءلة خــالل    حتــسني )ب(
ــة     ــا يف ذلــك مرحل الكــوارث وحــاالت الطــوارئ، مب

 االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية

عدد توصيات التقييم املشترك بني الوكـاالت الـيت          )ب(
 تنفذها الوكاالت اإلنسانية

الـشؤون اإلنـسانية يف   حتـسني قـدرات منـسقي     )ج(
الــسياسة العامــة م اخلاصــة باألمــم املتحــدة واســتجاباهت
 يف ما يتعلق حبماية املدنيني

منـسقي الـشؤون اإلنـسانية      / املقيمني عدد املنسقني  )ج(
املقيمني املدربني على تطبيق املبادئ التوجيهيـة املوضـوعة         

  حلماية املدنيني
 

 ةستراتيجياال  
ــسياسات        ٤-٢٢ ــع الـ ــرع وضـ ــي إىل فـ ــامج الفرعـ ــذا الربنـ ــن هـ ــة عـ ــسؤولية الفنيـ ــسند املـ ُتـ
 .لدراسات يف نيويوركوا
ويواصل الفرع وضع سياسـة للحـاالت اإلنـسانية حتـدد االجتاهـات اإلنـسانية الناشـئة                   ٥-٢٢

والتغريات يف البيئة اإلنسانية، من أجل تكوين مواقف منسقة يف جمال السياسة العامة فيمـا بـني         
يـة بـصيغتها الـواردة      الوكاالت اإلنسانية على أساس القانون اإلنساين الـدويل واملبـادئ التوجيه          

  .، وحقوق اإلنسان٤٦/١٨٢يف مرفق القرار 
ــرابط اال   ٦-٢٢  والعملــي مــن خــالل مواصــلة وضــع سياســات    ســتراتيجيويعــزز الفــرع الت

اإلنـسانية واملكاتـب امليدانيـة      لـشؤون   متسقة وإطار عمـل تـوجيهي، لكـي يـستخدمها منـسقو ا            
ويتـوىل الفـرع    . األوسع نطاقاةاإلنسانياعدة املسالتابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ونظام 

أيضا اإلمساك بزمام املبادرة يف ما يتعلق بإعـداد الـسياسات املـشتركة بـني الوكـاالت، ووضـع               
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ويـضع مـذكرات    . االحتياجـات لتقـدير   مـشترك أدوات توجيهية وحتليلية، من بينها وضع إطار
ــض      ــدول األعـ ــل الـ ــيا، مثـ ــطة سياسـ ــات الناشـ ــشخيص للجهـ ــوأدوات تـ ــسالم، ةاء وحفظـ  الـ

ملساعدة علـى كفالـة مراعـاة الـشواغل اإلنـسانية           للتمكن من ا  الستخدامها أثناء إدارة األزمات     
ــسية ــسهم  .الرئي ــك، ي ــشغيلية    الفــرعوباإلضــافة إىل ذل ــة وإجــراءات ت ــرامج تدريبي  يف وضــع ب
ت  توعية املوظفني وغريهـم مـن اجلهـات الفاعلـة يف حـاالت الطـوارئ بالـسياسا                 لكفتموحدة  

ــصورة       ــة وب ــدرهتم علــى تطبيقهــا مبرون ــسية وضــمان ق ــسانية الرئي ــات اإلن ــهجيات والعملي واملن
ويساعد الفرع على حتديد أفـضل املمارسـات واملفـاهيم املبتكـرة الـيت       .مناسبة يف بيئات متباينة

ينبغي نشرها على نطاق واسع إلعالم وإرشاد اجلهـات القائمـة علـى وضـع الـسياسات واختـاذ             
 .التنفيذية وإدارة األزماتالقرارات 

وعــالوة علــى ذلــك، يقــوم مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية بــدعم وتعزيــز جهــود      ٧-٢٢
حكومات البلدان املتضررة، بنـاء علـى طلبـها، وجهـود الوكـاالت األخـرى، مبوافقـة احلكومـة                   

 إلدارة  قـدم الـدعم لبنـاء قـدرات ختطـيط فعالـة           يو .املعنية، ملساعدة املـشردين داخليـا ومحايتـهم       
هـود لـضمان تطبيـق    اجلوباإلضـافة إىل ذلـك، سـُتبذل     .االنتقال من اإلغاثة إىل التعمري والتنميـة 

 .الدروس املستفادة من التجارب السابقة علـى عمليـة تعزيـز أنـشطة املـساعدة اإلنـسانية املقبلـة          
هـا الراميـة إىل     وتقوم أمانة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بتوفري الدعم للجنة يف جهود           

ضمان االستجابة الدولية لألزمـات اإلنـسانية بـشكل يتـسم حبـسن التنـسيق وسـتقدم إحاطـات          
 .منتظمة عن أنشطتها للدول األعضاء

 
 ٢الربنامج الفرعي   

 تنسيق األعمال اإلنسانية واالستجابة يف حاالت الطوارئ
 

 على حنـو منـصف وحـسنة التوقيـت للتخفيـف مـن املعانـاةكفالة االستجابة اإلنسانية املتسقة واملدعومة     :املنظمة هدف
 اإلنسانية يف الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة 

 
 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تقــدمي الــدعم حــسن التوقيــت واملنــسق جلميــع  )أ(
الوكاالت التنفيذيـة التابعـة لألمـم املتحـدة، املـشتركة           

  االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانيةيف

ــشر فيهــا   الطــوارئعــدد حــاالت   )أ( ــدة الــيت ُن  اجلدي
  موظفو التنسيق خالل مخسة أيام

زيـادة تـوافر املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة مــن        )ب(
 أجل األنشطة اإلنسانية

ــن     ‘١’ )ب( ــواردة مـ ــسامهات الـ ــسبة املـ ــاد نـ ازديـ
ددة يف عمليـة    اجلهات املاحنـة إىل االحتياجـات احملـ       

 النداءات املوحدة
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 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
ــسامهات غــري املرصــودة     ‘٢’  ــسبة امل ــاد ن ازدي

الـــواردة مـــن اجلهـــات املاحنـــة لتحـــسني مرونـــة      
 التمويل

يقــدمها  الــيت ازديــاد نــسبة املــسامهات  ‘٣’ 
جمموعـة  /املاحنون مقابل األولويـات يف كـل قطـاع        

 فئوية وكارثة
 ازدياد عدد املـاحنني غـري التقليـديني ومـن        ‘٤’ 

 بينهم القطاع اخلاص

إحـــراز تقـــدم ملراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين يف       )ج(
 ات االستجابة يف حاالت الطوارئاستراتيجي

ازدياد النسبة املئوية للحاالت اليت ُتعاجل فيها علـى          )ج(
حنــو فعــال احتياجــات املــرأة والطفــل عــن طريــق خطــط    

 عمل إنسانية مشتركة

ــيت   )د( ــسانية الـ ــراءات اإلنـ ــسيق اإلجـ ــذها تنـ  تتخـ
منظومــة األمــم املتحــدة تنــسيقا مناســبا وإدماجهــا يف   
املبــــادرات الــــسياسية، واألمنيــــة ومبــــادرات حفــــظ 

 السالم

عـــــدد املبـــــادرات الـــــسياسية واألمنيـــــة  ‘١’ )د(
ــاظري    ــادرات حفـــظ الـــسالم الـــيت تراعـــي املنـ ومبـ

مـــذكرة تلـــك الـــواردة يف  اإلنـــسانية وال ســـيما  
ــة بــشأن البع   ــة  األمــني العــام التوجيهي ثــات املتكامل

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٩املؤرخة 
عــدد خطــط الطــوارئ املــستكملة الــيت      ‘٢’ 

  القطريةألمم املتحدةاتعدها أفرقة القطرية 

االسـتخدام اآلين واملنـسق للـصندوق املركــزي     )هـ(
لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ يف البلــدان الــيت تواجــه  

 حاالت طوارئ جديدة وممتدة

الغ الـــيت تلقاهـــا الـــصندوق متوســـط املبـــ ‘١’ )هـ(
املركــزي لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ واملتاحــة    

 لإلنفاق يف حالة نشوء كوارث إنسانية
مــدى التــوافر الفــوري ملــوارد الــصندوق    ‘٢’ 

املركـــزي لالســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ لـــدى     
 املكاتب امليدانية ملواجهة األزمات الطارئة

متويــــــل االحتياجــــــات والــــــربامج ذات   ‘٣’ 
ألولويـــة املتفـــق عليهـــا مـــن خـــالل الـــصندوق      ا

 طوارئ لالستجابة حلاالت الاملركزي
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 ةستراتيجياال  
تــسند املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل شــعبة التنــسيق واالســتجابة يف    ٨-٢٢

 .نيويورك وفرع العالقات اخلارجية وحشد الدعم يف جنيف
 املشورة ملنسق اإلغاثة يف حـاالت الطـوارئ بـشأن       تسدي شعبة التنسيق واالستجابة   و  ٩-٢٢

ــق        ــسانية، عــن طري ــشغيلية اســتجابةً حلــاالت الطــوارئ اإلن ــرارات الت ــع جوانــب اختــاذ الق مجي
 مع املنسقني املقـيمني ومنـسقي الـشؤون اإلنـسانية ووحـدات التنـسيق امليدانيـة التابعـة                   اارتباطه

عــامل؛ كمــا حتـشد وتنــسق وتيــسر املــساعدة  ملكتـب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية يف مجيـع أحنــاء ال  
 واللجنة الدائمـة املـشتركة بـني        للطوارئاإلنسانية الدولية؛ وتضطلع بالتعاون مع شعبة التأهب        

تعزيز التأهب يف البلدان املعرضة خلطر نشوء أزمات، مما جيـري حتديـده عـن طريـق                 بالوكاالت  
نسانية، من خـالل الـدعم املقـدم لألفرقـة     منوذج التركيز العاملي التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإل      

؛ وتقوم بدور قيادي أو تساهم يف بعثـات التقيـيم املـشتركة بـني               للطوارئالقطرية يف التخطيط    
 وتقدم املعلومـات واملـشورة ملنظومـة األمـم املتحـدة يف الوقـت املناسـب                 ؛الوكاالت واإلدارات 

 يف مرفـق    الـواردة صارم باملبادئ التوجيهية،    فيما يتعلق بأنشطة املساعدة اإلنسانية، مع التقيد ال       
 .٤٦/١٨٢القرار 
وتشترك الـشعبة بنـشاط يف تـوفري مزيـد مـن املـوارد املاليـة لألنـشطة اإلنـسانية علـى                        ١٠-٢٢

ــردي،         ــسريعة الت ــدة أو ال ــة لألزمــات اجلدي ــضمان االســتجابة الفوري ــه ل ــؤ ب أســاس ميكــن التنب
وسـتكفل شـعبة التنـسيق    .  حلـاالت الطـوارئ  وخاصة من خالل الصندوق املركزي لالسـتجابة   

واالســـتجابة بالتعـــاون مـــع أمانـــة الـــصندوق التطبيـــق املالئـــم للمبـــادئ التوجيهيـــة للـــصندوق  
 . حاالت الطوارئ يف الوقت املناسباالستجابة يفواستجابات منسق 

ويــسعى فــرع العالقــات اخلارجيــة وحــشد الــدعم إىل توحيــد الــشراكات املــستدامة   ١١-٢٢
حلــشد املــوارد للعمليــات اإلنــسانية كمــا يــضطلع بالــدعوة إىل متويــل منــصف للــشؤون    دعمــا 

ويواصل الفرع دعم مشاركة مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية مـع وكـاالت األمـم              . اإلنسانية
املتحدة وحركة الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـات غـري احلكوميـة والـدول األعـضاء                    

ويعمـل  . والقطاع اخلـاص ووسـائل اإلعـالم، دعمـا لالسـتجابة اإلنـسانية            والربملانيني اإلقليميني   
 للـدعوة،  ألساسـية الفرع مع زمالئه من مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية يف حتديـد الرسـائل ا              

، ومنظمـة   ٧٧ ـتقوية الشراكات القائمة مع الدول األعـضاء يف جمموعـة الــ           مواصلة  ونشرها، و 
 تنــسيق وباإلضــافة إىل ذلــك، سيــضطلع مكتــب.  اخلليجــياملــؤمتر اإلســالمي، وجملــس التعــاون

اإلنــسانية بزيــادة دعــم التعــاون بــني القطــاعني العــام واخلــاص، الــذي بــدأ مــن خــالل   الــشؤون
 اإلنـسانية،  الـشؤون  تنـسيق   اإلرشادية املشتركة بني املنتدى االقتصادي العـاملي ومكتـب  املبادئ
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 الـيت اعتمـدت     اص يف العمـل اإلنـساين وهـي املبـادئ         واملتعلقة بالتعاون بني القطاعني العام واخل     
 مـع املـاحنني أمـر أساسـي أيـضا؛ وييـسر الفـرع        ةاستراتيجيكما أن إجياد حتالفات    . ٢٠٠٧عام  

 علـى الـصعيدين اإلقليمـي    مبـادئ أنشطة التوعية من أجل دعم عمل إنـساين فعـال وقـائم علـى          
وينخـرط الفـرع يف   . ؤون اإلنـسانية والقطري ومها موضع االهتمام الرئيسي ملكتب تنسيق الـش       

 يف جنيـف عـن طريـق تعامـل يـومي وكـذلك         ارهاجد مق ات اليت تو  حوار منتظم مع ممثلي البعث    
عــن طريــق منتــديات رمسيــة مثــل جمموعــة دعــم املــاحنني يف مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية    

دعم امليـداين   وسيقدم الـ  .  اجلديدة أو القائمة   الطوارئوإحاطات الدول األعضاء بشأن حاالت      
ات اإلنــسانية، كمــا ســيجري ســتراتيجياال/عــن طريــق حــوار ورصــد يــوميني للعمــل اإلنــساين  

تناوله على صعيد جنيف مع املـاحنني والوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة وغـري التابعـة هلـا، عـن               
. خاصــة بــالكوارث رفيعــة املــستوى ســواء كانــت موضــوعية أو  عاملــةأفرقــة /طريــق منتــديات

فة إىل ذلك، ينظم الفرع إحاطات لالحتـاد األورويب واملؤسـسات األوروبيـة، ويـشارك       وباإلضا
. فيها، من خالل جهود مكتب االتصال يف بروكسل التـابع ملكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية                 

ولــضمان مواجهــة فعالــة للكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ املعقــدة، تعــد مرونــة التمويــل  
وحيتاج حتـسني املرونـة وااللتـزام بالتوقيـت املناسـب           . اسب أمورا أساسية  وااللتزام بالتوقيت املن  

ويعمـل الفـرع    . إىل قدر أكرب من االتساق بني املاحنني وجهـد أكـرب للوفـاء بالتعهـدات بـسرعة                
ُشعب مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية وشـركائه ومنتدياتـه          /على حنو وثيق مع غريه من فروع      

الـسليمة، لـدعم حتـسني التمويـل اإلنـساين عـن طريـق وضـع معـايري            مثل مبادرة املنح اإلنـسانية      
وتـدعم  . الطـوارئ قياسية وآليات متسمة بالكفاءة لتنفيـذ ورصـد الـدعم التمـويلي يف حـاالت                

 يف صـورة نـداءات عاجلـة وعـن طريـق            ستراتيجيخطط العمل اإلنساين املشتركة التخطيط اال     
الدروس املـستفادة   ستعانته ب لفعالية، يواصل الفرع ا   ولكفالة األمهية وا  . عملية النداءات املوحدة  

نية منـهجي  لتحسني عملية النداءات املوحدة والنداءات العاجلة لـدعم نظـام لالسـتجابة اإلنـسا             
عد احلصول على املعلومات الدقيقة ويف التوقيت الالزم حاسـم األمهيـة            وُي. ومنظم ومدار جيدا  

اصل الفرع تقـدمي الـدعم وبـذل اجلهـود لتحـسني            ويو. يف دعم تقييم االحتياجات ورصد األثر     
 .أدوات إدارة املعلومات واملبادئ التوجيهية اليت تدعم آلية قوية حلشد املوارد اإلنسانية

بــدور قيــادي مــن أجــل حتــسني   تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية  وختامــاً، يقــوم مكتــب    ١٢-٢٢
 إصـالح ء مـن جـدول أعمـال        هياكل التنسيق على الُصعد القطريـة واإلقليميـة والدوليـة، كجـز           

 ومنـسقي  املقـيمني  ؛ ويكفل أن تتضمن مجع جهود بنـاء القـدرات للمنـسقني   ةاإلنسانيالشؤون 

اإلنـساين الـسياسات والتوجيـه بـشأن دورهـم يف قيـادة اجلهـود يف كـل بلـد مـن أجـل             األنشطة
 يف يكفـل أن تتـوفر لـدى مجيـع موظفيـه     كمـا   وطرائـق هنـج اجملموعـات الفئويـة؛     مبـادئ تطبيق 

امليــدان ومــوظفي الــدعم يف مقــره املعــارف الــضرورية لــدعم اجملموعــات الفئويــة علــى الــصعيد  
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ــادات اجملموعــات       ــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت وقي امليــداين؛ ويقــوم بالــدعوة مــع اللجن
 . الفئوية، من أجل تطبيق هنج اجملموعات الفئوية على حنو مالئم وفعال إىل أقصى درجة

 ٣ الفرعي الربنامج  
 احلد من الكوارث الطبيعية

القيام بدور قيادي وبناء شراكات للحد من التعـرض للمخـاطر الطبيعيـة وكفالـة الـدعم الـدويل الفعـال :هدف املنظمة
 للحد من تأثري الكوارث

 
 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

طر زيـــادة القـــدرات الوطنيـــة علـــى درء خمـــا     )أ(
 الكوارث

ازديــاد عــدد األطــر والــسياسات اإلمنائيــة  ‘١’ )أ(
ــوطين    ــصعيد الـ ــى الـ ــدة علـ ــضمن  واملعتمـ ــيت تتـ الـ

 عناصر تقييم أخطار الكوارث
ــرامج    ‘٢’  ــاد عــدد البلــدان الــيت تعتمــد ب ازدي

ــار    ــن أخطـ ــد مـ ــتراتيجيات احلـ ــذ اسـ ــة لتنفيـ وطنيـ
 الكوارث

زيـــادة التوعيـــة وااللتـــزام بتنفيـــذ إطـــار عمـــل  )ب(
بنـــــــاء قـــــــدرة األمـــــــم  :٢٠١٥-٢٠٠٥وغـــــــو هي

 واجملتمعات على مواجهة الكوارث

ازدياد عدد البلدان واملنظمـات اإلقليميـة        ‘١’ )ب(
ــذين     ــرين الـ ــصلحة اآلخـ ــحاب املـ ــة وأصـ والدوليـ
يقــدمون تقــارير عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ إطــار 

 عمل هيوغو
ــل    ‘٢’  ــاهج العمـ ــسيق ومنـ ــات التنـ ــدد آليـ عـ

ى الــصعد الوطنيــة واإلقليميــة الوطنيــة املعتمــدة علــ
 واملوضوعية

عدد البلدان اليت يوجد فيها آليات فعالـة         ‘٣’ 
 عاملة للتنسيق الوطين

زيادة القدرات الوطنية على التخطـيط للتعـايف         )ج(
 بعد الكوارث على كافة الصعد

ازدياد عدد املنتجات املعرفيـة الـيت تنتجهـا          ‘١’ )ج(
ــة وغريهــا مــن اجل  هــات صــاحبة  احلكومــات الوطني

األدوات، واملنـــــهجيات، (املـــــصلحة ذات الـــــصلة 
 )ودراسات احلاالت اإلفرادية واملناهج التدريبية

ازدياد عدد البلدان اليت تدمج تـدابري احلـد     ‘٢’ 
 من الكوارث يف عمليات التعايف بعد الكوارث

ــربامج      )د( ــات املاحنــة ل ــم اجله ــستوى دع ــادة م زي
 يف منهاومشاريع احلد من الكوارث والتعا

العدد الكلي ألنشطة احلد مـن الكـوارث والتعـايف           )د(
 منها اليت ميوهلا مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

 



A/63/6 (Prog. 22)  
 

08-28260 9 
 

 ةستراتيجياال  
ة الدوليــة للحــد مــن  ســتراتيجيتــسند املــسؤولية الفنيــة هلــذا الربنــامج الفرعــي إىل اال    ١٣-٢٢

الكــوارث يف منظومــة األمــم الكــوارث وأمانتــها، باعتبارهــا مركــز التنــسيق للحــد مــن خمــاطر   
 . املتحدة
-٢٠٠٥وقد اعتمد املـؤمتر العـاملي املعـين باحلـد مـن الكـوارث إطـار عمـل هيوغـو                       ١٤-٢٢

 A/Conf.206/6انظــــر (بنــــاء قــــدرة األمــــم واجملتمعــــات علــــى مواجهــــة الكــــوارث : ٢٠١٥
املتابعـة يف   ة، وأولويـات العمـل والتنفيـذ وأنـشطة          ستراتيجي، الذي حيدد األهداف اال    )Corr.1 و

 ختطـيط تركيـز الربنـامج الفرعـي         أعيـد و ة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث        سـتراتيجي إطار نظـام اال   
 ذات شـقني حتقـق   ةاسـتراتيجي  تبـاع باحبيث يفي بالنتائج املتوقعة من إطار عمل هيوغو، وذلك       

 أمانـة   :علـى املنظمـتني املـشاركتني، ومهـا       املضطلع هبـا    اهلدف منها بالتزامن مع تركيز األنشطة       
 . الدولية للحد من الكوارث وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيةستراتيجياال
ــة اال   ١٥-٢٢ ــسرة     ســتراتيجيوتواصــل أمان ــة مي ــة للحــد مــن الكــوارث العمــل كهيئ ة الدولي

ومنسقة للحد مـن خمـاطر الكـوارث، فيمـا يتعلـق بوضـع الـسياسات العامـة، وأنـشطة الـدعوة،                
وباإلضـافة   .ة وإدارة املعـارف، والـدعم اإلقليمـي وحـشد املـوارد     جيستراتيوتوفري املعلومات اال
ة الدولية للحد من الكوارث دعما فنيا إىل األمني العـام ووكـاالت             ستراتيجيإىل ذلك، تقدم اال   

وتكفل وتـدعم التنـسيق    .منظومة األمم املتحدة وجمالس إدارهتا بشأن احلد من خماطر الكوارث
ة الدولية للحد من الكـوارث مـن أجـل تيـسري            ستراتيجيركاء يف اال  والعمل املتسق فيما بني الش    

تقـدمي الـدعم إىل آليـات     اجلهـود  هـذه  وتـشمل  .تنفيذ إطار عمل هيوغـو علـى مجيـع املـستويات    
مـن   للحـد  العـاملي  واملنتـدى  الكـوارث  مـن  للحـد  الدوليـة  ةسـتراتيجي اال اإلرشـاد والتنـسيق لنظـام   

ات حـشد املـوارد جلمـع التربعـات للحـد مـن خمـاطر        كما يـشمل تعزيـز قـدر    .الكوارث أخطار
ة الدوليــة للحــد مــن  ســتراتيجيالكــوارث بــصفة عامــة، ولعملــها ولعمــل الــشركاء يف نظــام اال  

) Prevention Web(كما جيري مزيـد مـن التطـوير لـشبكة الوقايـة       .الكوارث على مجيع الصعد
كمـا   .ت من أصحاب املـصلحة الكوارث جلميع اجلها أخطار من احلد ملعلومات عاملي كمنتدى

انة عملـها علـى الـصعيد اإلقليمـي، مـن أجـل حتـسني التعـاون والفعاليـة اإلقليمـيني يف                   األمتعزز  
الكـوارث إىل زيـادة    مـن  للحـد  الدوليـة  ةسـتراتيجي وأخـريا، سـتعمد أمانـة اال    .دعـم احلكومـات  

ية من أجـل وضـع هنـج        بني املنظمات والشبكات الدول    جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون يف ما      
متسق يف مجع البيانات والتقييم لألخطار الطبيعية، وأوجه التضرر واملخاطر، وآثار الكـوارث،             

 .وعن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو، وستنشر تقارير منتظمة عن ذلك
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ــه امليدانيــة دعــم       ١٦-٢٢ ويواصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن خــالل شــبكة مكاتب
 .وير وتنفيذ برامج ومشاريع احلد مـن خمـاطر الكـوارث علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين       تط

ويكــرس أحــد جمــاالت التركيــز الرئيــسية لعمــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إلنتــاج أدوات  
لتعميم احلد من خماطر الكـوارث يف خطـط التنميـة واالنتعـاش بغيـة متكـني سـائر الـشركاء مـن                       

 ٢٠٠٦وتدعم هذه األدوات جهود لتعزيز القـدرات بـدأت يف عـام     .لكوارثاحلد من خماطر ا
وتـؤدي مبـادرة تعزيـز     .لتعيني مستشارين وطنيني يف البلدان اليت ترتفع فيهـا معـدالت املخـاطر   

ــة اال    ــة للحــد مــن الكــوارث   ســتراتيجيقــدرات احلــد مــن الكــوارث، الــيت ترعاهــا أمان ة الدولي
ج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية          ويشترك يف تنسيقها ودعمها برنام    

ة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، إىل حتـسني قـدرات منظومـة األمـم املتحـدة                    سـتراتيجي وأمانة اال 
ويـشمل دعـم بنـاء القـدرات حتليـل املخـاطر        .والسلطات الوطنية على تنفيذ إطار عمل هيوغـو 
ا وتقييمهـا؛ وأنـشطة الـدعوة وحـشد املـوارد؛      ورصدها؛ وصياغة السياسات والربامج وتنفيـذه     

 .وتوفري سبل التدريب والتعلم لتنمية املوارد البشرية
 ٤الربنامج الفرعي   

 خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ
، مبـا  الطبيعيـة التعجيل بتقدمي املساعدة اإلنسانية الدوليـة إىل ضـحايا حـاالت الطـوارئ والكـوارث       :هدف املنظمة

  البيئية واحلوادث التكنولوجيةيف ذلك الكوارث
 

  اإلجنازمؤشرات اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

 آلليـــات وأدوات االســـتجابة  عاجـــلاحلـــشد ال )أ(
ــة ــوارئ مـــن أجـــل تيـــسري تقـــدمي   الدوليـ ــاالت الطـ  حلـ

املـــساعدة اإلنـــسانية الدوليـــة إىل ضـــحايا الكـــوارث     
 وحــاالت الطــوارئ، مبــا يف ذلــك حتديــد االحتياجــات 

 من املوارد ونشر املعلومات يف حينها

تقــدمي املــساعدة واملــوارد الدوليــة للبلــد املتــضرر  )أ(
 ساعة من طلب البلد املتـضرر احلـصول         ٤٨يف غضون   

 على املساعدة الدولية

كات إدارة  اتعزيز قـدرة وتأهـب شـبكات وشـر         )ب(
 والدولية مـن أجـل      الوطنيةالكوارث  /حاالت الطوارئ 

 الستجابة حلاالت الطوارئمواجهة الكوارث وا

ازديـــاد عـــدد الـــشراكات والـــشبكات الوطنيـــة   )ب(
ــة الـــيت  ــة للكـــوارث  ميكنـــهاوالدوليـ ــتجابة بفعاليـ  االسـ

 وحاالت الطوارئ
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 ةستراتيجياال  
أُسندت املسؤولية الفنية عـن هـذا الربنـامج الفرعـي إىل فـرع خـدمات الطـوارئ يف                      ١٧-٢٢

 . جنيف
دان املتــضررة مــن جــراء الكــوارث عــن طريــق تعزيــز آليــات   ويقــدم الــدعم إىل البلــ  ١٨-٢٢

االستجابة حلاالت الطوارئ؛ وزيـادة عـضوية البلـدان الناميـة واملعرضـة للكـوارث يف شـبكات                  
االستجابة حلاالت الطوارئ؛ وتطـوير وتعزيـز قـدرات مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية علـى                   

زمـة حلـشد وتنـسيق املـساعدة الدوليـة          االستجابة؛ وحتسني اآلليات والصكوك واإلجراءات الال     
وباإلضـافة إىل ذلـك، يقـدم الـدعم عـن       .يف حالة الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقـدة 

طريـق زيــادة مـشاركة البلــدان املـستفيدة واملاحنــة احملتملــة، باسـتخدام هنــج إقليمـي، فــضال عــن      
 التــدريب والتمــرين وبنــاء وكــاالت األمــم املتحــدة، يف أنــشطة ذات صــلة، مبــا يف ذلــك بــرامج

  .القدرات من أجل التأهب لالستجابة
وجيري التركيز على كفالـة حـسن توقيـت نـشر املعلومـات بـشأن احلالـة يف البلـدان                      ١٩-٢٢

املتضررة مـن جـراء الطـوارئ والكـوارث، مبـا يف ذلـك حتديـد االحتياجـات مـن املـوارد، علـى                        
شركاء؛ وتنــشيط أدوات مواجهــة حــاالت   الــشركاء يف األنــشطة اإلنــسانية وغريهــم مــن الــ     

الطوارئ والكوارث من أجل احلد من أثرها؛ وتوسيع نطاق تواجد فريق األمـم املتحـدة املعـين         
ــد          ــاطق؛ وتوحي ــف املن ــشمل خمتل ــوارث لي ــتجابة يف حــاالت الك ــود االس ــيم جه ــسيق وتقي بتن

ية؛ ومواصــلة تطــوير  البحــث واإلنقــاذ الدوليــة يف املنــاطق احلــضر ألفرقــهاإلجــراءات التــشغيلية 
شــبكة شــاملة للــشركاء تــضم احلكومــات، ووكــاالت األمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكوميــة    

الفاعلـــة؛ وتعزيـــز التنـــسيق املـــدين املؤســـسية الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألطـــراف 
والعسكري والتنـسيق بـني القطاعـات العـسكرية علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي مـن أجـل                     

 على دعـم أكثـر اتـساقا وكفـاءة لعمليـات اإلغاثـة اإلنـسانية الدوليـة، بوسـائل تـشمل                    احلصول
وسـيكون التركيـز    .ضمن ما تشمل برنامج األمم املتحدة التـدرييب للتنـسيق املـدين والعـسكري    

أيضا على زيادة مدى القدرة على حتديد اآلثار البيئية اخلطرية للكـوارث ومعاجلتـها يف مرحلـة                 
ال عن تعزيز التنسيق يف ميدان اللوجستيات اإلنسانية عـن طريـق توسـيع نطـاق                االستجابة، فض 

 .التعاون مع الشركاء ذوي الصلة
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  ٥الربنامج الفرعي   
 املعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل حباالت الطوارئ اإلنسانية

 جـراء الكـوارث وحـاالت     مـن املتـضررين  الـسكان  لـصاحل كفالة الدعوة الفعالة للمبادئ اإلنسانية  :هدف املنظمة
 دعما لـصنع القـرارات واالسـتجابة يف مـا يتعلـق             واملوثوقةالطوارئ وتعزيز أنظمة توفري املعلومات التحليلية واآلنية        

 باحلاالت اإلنسانية
 

 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــادئ   )أ( ــاة املبـــ ــادة إدراك ومراعـــ  والـــــشواغلزيـــ
 اإلنسانية

 الـيت تـشري إىل املبـادئ        اإلعالميـة ازدياد التغطيـة     )أ(
 واألعمال اإلنسانية

ــى    )ب( ــاء علــ ــات بنــ ــدعيم إدارة املعلومــ ــايريتــ  معــ
 وممارسات مشتركة

 يف األعــضاءمــع  الــشراكات عــدد ازديــاد )ب(
 املعلومــات تبــادل أجــل مــن اإلنــسانية األوســاط
 وتوحيدها وتنسيقها

 
 ةستراتيجياال  

 .ؤولية الفنية هلذا الربنامج الفرعي إىل فرع الدعوة وإدارة املعلوماتتسند املس  ٢٠-٢٢
 وإىل األوسـاط    الطـوارئ ويواصل الفرع تقدمي الدعم إىل منسق اإلغاثـة يف حـاالت              ٢١-٢٢

اإلنسانية، يف جهود الـدعوة الراميـة إىل تـشجيع الـدول األعـضاء وأطـراف الـرتاع علـى وضـع                      
 مــن خــالل الــدعوة بــشأن القــانون اإلنــساين الــدويل ومحايــة   اإلنــسانية موضــع التطبيــقاملبــادئ

وسيـستمر بـذل    .املدنيني يف الرتاعات املسلحة وكفالة سالمة العاملني يف جمـال املعونـة وأمنـهم          
اجلهـود املـستدامة بـشأن الــدعوة يف جمـال احملافظـة علـى التمييــز بـني املـدنيني واملقـاتلني، وإهنــاء          

وفـضالً عـن    .ملدنيني، ومن بينهم العاملون يف جمـال املعونـة  حصانة من يرتكبون هجمات ضد ا
الـرتاع جهودهـا لبـذل املزيـد مـن أجـل احملافظـة علـى          وأطـراف  األعضاء ذلك، ستواصل الدول

وذلــك عــن طريــق مــساعدة ودعــم  ،اجملــال اإلنــساين وســبل الوصــول لتقــدمي املعونــة اإلنــسانية
املتحـدة املوجـودة علـى أرض الواقـع يف وضـع       لألمـم  القطرية اإلنسانية والفرق الشؤون منسقي
 .ات الدعوة وخطط العمل هلااستراتيجيوتنفيذ 
 الطــوارئات إلبــراز حــاالت  ســتراتيجيكمــا يــسعى الفــرع إىل حتــسني وضــع اال      ٢٢-٢٢

والكوارث الطبيعية املنسية، ال سيما عن طريق استخدام رسـائل مهمـة متفـق عليهـا تـستهدف        
الدوليــــة، باســــتخدام منــــهاجها املــــستند إىل شــــبكة اإلنترنــــت  وســــائل اإلعــــالم الوطنيــــة و

)OCHA Online(                     وعن طريـق الـدعوة سـواء بـصورة مـشتركة أو منفـردة مـع املنظمـات غـري ،
 .احلكومية ومجاعات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية، مـن أجـل إبـراز األزمـات اإلنـسانية           
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 الـصحفية والتنويهـات لوسـائل اإلعـالم          ومـن بينـها النـشرات      -سـيقدم الفـرع اخلـدمات        كما
واملقابالت واإلحاطـات املقدمـة للجمهـور العـام وصـفحات الـرأي والتحريـر واالتـصاالت يف                  

 ات والرسـائل  سـتراتيجي  ممـا ُصـمم لتقويـة اال       - الـدعوة    ةاسـتراتيجي حاالت األزمـات وتـصميم      
 تنـسيق  يضطلع هبـا مكتـب  اخلاصة بكل من البلدان، وبذلك جتري تقوية الدعوة اإلنسانية اليت 

 .اإلنسانية بصفة عامة الشؤون
تـوفري معلومـات    ينطـوي علـى     وهناك جانب حيوي آخر من هذا الربنـامج الفرعـي             ٢٣-٢٢

حسنة التوقيت وموثوقة بشأن حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية يف بدء حدوثها مـن أجـل               
ويواصـل الفـرع تعزيـز     .لواقـع إعالم جهات صنع القرار ودعم األعمـال اإلنـسانية علـى أرض ا   

نظم مجع املعلومات اإلنسانية، وحتليلها، ونشرها وتبادهلـا عـن طريـق توسـيع نطـاق الـشبكات                  
 وقـع امل ويشمل هذا حتـديث وحتـسني مـوقعي شـبكة اإلنترنـت الرئيـسية، ومهـا        .ومشوهلا ومداها

ــروين ملاإل ــسانية    لكتـ ــشؤون اإلنـ ــسيق الـ ــب تنـ ــبكة اإل  و)OCHA-Online(كتـ ــع شـ ــة موقـ غاثـ
)Relief Web (ــسانية      فــضال ــاء اإلن ــرة األنب ــة، ودائ ــة املتكامل ــات اإلقليمي  عــن شــبكات املعلوم

وسـيتم زيـادة تعزيـز الـشراكات مـع أعـضاء آخـرين يف األوسـاط          .امليدانيـة املـستقلة التابعـة لـه    
كمـا سيـسعى الفـرع إىل املـساعدة      .اإلنسانية من أجل تبـادل املعلومـات وتنـسيقها وتوحيـدها    

ى إقــرار معــايري قياســية وممارســات مــشتركة إلدارة املعلومــات اإلنــسانية، والعمــل يف هنايــة   علــ
 .املطاف من أجل إنشاء قاعدة للمعارف لألوساط اإلنسانية
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 الواليات التشريعية  
  املساعدة اإلنسانية٢٢الربنامج   
 قرارات اجلمعية العامة  

 
 تقــدمها األمــم املتحــدة يف  تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت   ٤٦/١٨٢

 حاالت الطوارئ
 الدبلوماسية الوقائية واملسائل ذات الصلة :خطة للسالم ألف وباء٤٧/١٢٠
 برنامج لإلصالح :جتديد األمم املتحدة ٥٢/١٢
 ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  ٦٠/١
تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف     ٦٢/٩٤

 حاالت الطوارئ
ساعدة اإلنــسانية ومحايــة ســالمة وأمــن العــاملني يف جمــال تقــدمي املــ ٦٢/٩٥

 موظفي األمم املتحدة
ــسياسة       ٦٢/٢٠٨ ــالث ســنوات ل ــذي جيــري كــل ث ــشامل ال االســتعراض ال

األنشطة التنفيذية من أجل التنمية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم           
 املتحدة

 
  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

ــساعدة اإل عدة االاملـــسا ١٩٩٩/١ ــة واملـ ــساعدة قتـــصادية اخلاصـ ــسانية واملـ نـ
 الغوثية يف حاالت الكوارث

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف     ٢٠٠٧/٣
 حاالت الطوارئ

 
 قرارات جملس األمن  

 
  الصرع املسلحيفمحاية املدنيني  )٢٠٠٦ (١٧٣٨
 إنشاء بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد )٢٠٠٧ (١٧٧٨
توسيع نطاق والية وقدرة بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة              )٢٠٠٧ (١٧٩٤

 الكونغو الدميقراطية
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 ١الربنامج الفرعي   
 السياسة العامة والتحليل

 لعامةقرارات اجلمعية ا  
نطــاق احلمايــة القانونيــة مبوجــب االتفاقيــة املتعلقــة بــسالمة مــوظفي   ٥٦/٨٩

 األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا
انطبــــاق اتفاقيـــــة جنيــــف املتعلقـــة حبمايـــة املدنييـــن وقــت احلــرب،   ٦١/١١٧

ــة  ــسطس  /آب ١٢املؤرخـ ــسطينيـة  ١٩٤٩أغـ ـــى األرض الفلـ ، علـ
لقـــدس الــشرقية، وعلـــى األراضــي العربيــة احملتلــة  احملتلـــة، مبـــا فيهـــا ا

 األخرى
 النظام اإلنساين الدويل اجلديد ٦١/١٣٨
، يف األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا “اخلــوذ البــيض”إشــراك املتطــوعني،  ٦١/٢٢٠

 الـتقين    والتعـاون  األمم املتحدة يف ميدان اإلغاثة اإلنـسانية واإلنعـاش        
 ألغراض التنمية

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا ٦٢/١٢٥
القضاء علـى االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي جبميـع                 ٦٢/١٣٤

  املتعلقة هباحيدث أثناء الرتاعات واحلاالت مظاهره، ومن بينها ما
 توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا ٦٢/١٥٣

 
 قرارات جملس األمن  

 
األمنيـة يف   للمـساعدة  الدوليـة  القـوة  ببقـاء  املمنـوح  اإلذن متديـد  )٢٠٠٧ (١٧٧٦

 أفغانستان
 

 ٢لفرعي االربنامج   
 تنسيق األعمال اإلنسانية واالستجابة يف حاالت الطوارئ

  ة العامةقرارات اجلمعي  
 تقدمي املساعدة الطارئة إىل السودان ٥٦/١١٢
 املساعدة الدولية الطارئة من أجـل إحـالل الـسالم واألوضـاع             تقدمي ٥٧/١٠٣

 الطبيعية والتعمري يف طاجيكستان
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 تقدمي املساعدة اإلنسانية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية ٥٧/١٤٨
  إثيوبيا املساعدة اإلنسانية الطارئة إىلتقدمي ٥٨/٢٤
 تقدمي املساعدة اإلنسانية الطارئة إىل مالوي ٥٨/٢٦
 املساعـدة إلــى النـاجني مـــن اإلبــادة اجلماعيـة الـيت وقعـت يف                 تقدمي ٥٩/١٣٧

، ال سـيما اليتـامى واألرامـل وضـحايا العنـف            ١٩٩٤رواندا يف عام    
 اجلنسي

 تقدمي املساعدة إىل موزامبيق ٥٩/٢١٤
ــساعدة   ٥٩/٢١٥ ــل   تقــدمي امل ــصادية اخلاصــة إىل صــربيا واجلب ــسانية واالقت اإلن

 األسود
  املساعدة الدولية من أجل اإلنعاش االقتصادي ألنغوالتقدمي ٥٩/٢١٦
 تقدمي املساعدة من أجل إنعاش ليربيا وتعمريها ٥٩/٢١٩
 واإليكولـوجي  البشري التأهيل أجل من الدوليان والتنسيق التعاون ٦٠/٢١٦

 االقتصادية وتنميتها الكازاخستانية كسيميباالتينس ملنطقة
 تقدمي املساعدة االقتصادية لتعمري جيبويت وتنميتها ٦٠/٢١٧
  املساعدة اإلنسانية إىل إثيوبيا وتأهيلهاتقدمي ٦٠/٢١٨
ــصادي      ٦٠/٢١٩ ــسانية واإلنعــاش االقت ــة اإلن ــساعدة ألغــراض اإلغاث تقــدمي امل

 واالجتماعي يف الصومال
 اين الدويل اجلديد اإلنسالنظام ٦١/١٣٨
 ليبرييا تعمري وإعادة اإلنسانية املساعدة ٦١/٢١٨
  االقتصادي ألنغوالاإلنعاشتقدمي املساعدة الدولية من أجل  ٦١/٢١٩
 احلالة يف أفغانستان ٦٢/٦
تعزيز التعاون الـدويل وتنـسيق اجلهـود يف دراسـة اآلثـار النامجـة عـن                  ٦٢/٩

 كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها
التعاون الدويل بشأن تقدمي املـساعدة اإلنـسانية يف ميـدان الكـوارث               ٦٢/٩٢

 اإلغاثة إىل مرحلة التنمية الطبيعية، من مرحلة 
 تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين ٦٢/٩٣
 يقياتقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفر ٦٢/١٢٥

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/62/95&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/62/95&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/62/95&Lang=E


A/63/6 (Prog. 22)  
 

08-28260 17 
 

 قرارات جملس األمن  
متديــد واليــة فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املنــشأ عمــال بقــرار جملــس   )٢٠٠٧ (١٧٧٩

) ٢٠٠٥ (١٦٥١واليت مددت بـالقرارات     ) ٢٠٠٥ (١٥٩١األمن  
لرصـــد تنفيـــذ التـــدابري يف ) ٢٠٠٦ (١٧١٣و ) ٢٠٠٦ (١٦٦٥و 

 دارفور
 متديد والية بعثة األمم املتحدة يف السودان)٢٠٠٧ (١٧٨٤

 
  ٣الربنامج الفرعي   

 احلد من الكوارث الطبيعية
 ت اجلمعية العامةقرارا  

 
 رتيبات اخلالفة :العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية ٥٤/٢١٩
 التعاون الدويل للتخفيف من أثر ظاهرة إلنينيو ٥٩/٢٣٢
 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها ٦١/٢٠٠
ــة يف     ٦٢/٩١ ــتعمري والوقاي ــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح وال ــز اإلغاث تعزي

ــاحمليط       ــسونامي الــيت عــصفت ب ــة النامجــة عــن أمــواج ت أعقــاب الكارث
 اهلندي

التعــاون الــدويل بــشأن تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف ميــدان الكــوارث   ٦٢/٩٢
 التنميةاإلغاثة إىل مرحلة  الطبيعية، من مرحلة 

 ة الدولية للحد من الكوارثستراتيجياال ٦٢/١٩٢
 

  ٤الربنامج الفرعي   
 خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ

 قرارات اجلمعية العامة  
 

 االستجابة الطارئة حلاالت الكوارث ٥٦/٩٩
ــة يف     ٦٠/١٣ ــتعمري والوقاي ــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح وال ــز اإلغاث تعزي

كارثة النامجة عن الزلـزال الـذي عـصف جبنـوب           باكستان يف أعقاب ال   
 آسيا

 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل السلفادور وغواتيماال وتأهيلهما ٦٠/٢٢٠
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اســة اآلثــار النامجــة عــن  تعزيــز التعــاون الــدويل وتنــسيق اجلهــود يف در  ٦٢/٩
 كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها

ــة يف     ٦٢/٩١ ــتعمري والوقاي ــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح وال ــز اإلغاث تعزي
ــسون    ــة النامجــة عــن أمــواج ت ــاحمليط  أعقــاب الكارث امي الــيت عــصفت ب

 اهلندي
التعــاون الــدويل بــشأن تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف ميــدان الكــوارث   ٦٢/٩٢

 اإلغاثة إىل مرحلة التنمية الطبيعية، من مرحلة 
 

  ٥الربنامج الفرعي   
 املعلومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل حباالت الطوارئ اإلنسانية

 قرارات اجلمعية العامة  
 

ــة يف     ٦٢/٩١ ــتعمري والوقاي ــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح وال ــز اإلغاث تعزي
ــاحمليط       ــسونامي الــيت عــصفت ب ــة النامجــة عــن أمــواج ت أعقــاب الكارث

 اهلندي
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