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 التوجه العام    
تتمثل الغاية العامة من الربنامج يف كفالة تصدي اجملتمع الدويل للكوارث وحـاالت              ١-٢٢

مـن اإلغاثـة يف   الطوارئ يف الوقت املناسب وبشكل متسق ومنسق، وتيسري االنتقــــال الـسلس      
ويـستمد الربنـامج سـنده التـشريعي وواليتـه مـن قـــــرار         .حاالت الطوارئ إىل التأهيل والتنميـة 

قـة باالسـتجابة   ، الذي نصَّت فيه اجلمعية على املبادئ التوجيهيـة املتعل       ٤٦/١٨٢اجلمعية العامة   
ــزَّز  ــسانية، وع ــذا اإلن ــرار ه ــيت ســبق   ، الق ــررات ال ــرارات واملق ــة ال الق ــةللجمعي  وللمجلــس عام

االقتصادي واالجتماعي أن اختذاها بـشأن املـساعدة اإلنـسانية والـدور القيـادي الـذي يـضطلع                  
وجـرى   .به األمني العام يف التصدي للكوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ اإلنـسانية األخـرى     

جلمعيــة العامــة واجمللــس  صــدرت عــن اقــرارات أخــرى بتأكيــد هــذه الواليــة وتوســيع نطاقهــا  
ويتــوىل مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية مــسؤولية  .تــصادي واالجتمــاعي وجملــس األمــناالق

تنفيذ هذا الربنامج وحتقيق أهدافه، مبـا يتماشـى مـع اجلهـود املبذولـة لكفالـة املزيـد مـن القابليـة             
 .للتنبؤ واملساءلة والشراكة يف االستجابة اإلنسانية

وضــع وتعزيــز سياســة عامــة  : مــا يلــيوتتمحــور اســتراتيجية تنفيــذ الربنــامج حــول   ٢-٢٢
مـشتركة بـشأن قـضايا املــساعدة اإلنـسانية وذلـك بالنـسبة ملنظومــة األمـم املتحـدة وشــركائها؛         
وتعبئـة وتنــسيق املـساعدة يف حــاالت الطــوارئ اإلنـسانية؛ وتنميــة وتعبئــة قـدرة األمــم املتحــدة     

د مــن أخطــار الكــوارث؛  تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية الدوليــة؛ وتعزيــز احلــ تــسريع عمليــةعلــى 
اإلنــسانية؛ وتــوافر املعلومــات يف الوقــت املناســب عــن حــاالت  املــساعدة  عــن قــضايا والــدعوة

وتقــع املــسؤولية الرئيــسية عــن تنفيــذ أنــشطة احلــد مــن أخطــار   .الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة
الكـــوارث علـــى عـــاتق األمانـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت لالســـتراتيجية الدوليـــة للحـــد مـــن  

ويعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على حنو وثيق مع مكتـب تنـسيق عمليـات                .الكوارث
آخـرين يف   أعضاء  ، ومع   التنمية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب دعم بناء السالم         

ــنتقــال االمنظومــة األمــم املتحــدة لتيــسري   ويــضطلع  .سلس مــن اإلغاثــة إىل التأهيــل والتنميــة ال
ــدعوة إىل تأهــب أقــوى لتقــدمي املــساعدة      مكتــب تنــ  ــشطة ال ــضاً بأن ــسانية أي ــشؤون اإلن سيق ال

اإلنسانية يف حاالت الطوارئ بشكل أنسب توقيتاً عن طريـق التعـاون اإلقليمـي، كمـا يـساهم                  
 .يف حتقيق ذلك، وفقاً لواليته

قيـق  بالعمل على حت   يلتزم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    وعمال على إجناز مهمته،      ٣-٢٢
وقــد وضــع املكتــب سياســة عامــة بــشأن املــساواة بــني   .قــدر أكــرب مــن املــساواة بــني اجلنــسني 

وتوفر أدوات مـن   .اجلنسني، وهو يعمل على تطبيقها عن طريق خطة عمل للمسائل اجلنسانية
قبيل جمموعة األدوات اجلنسانية، ودليل الشؤون اجلنسانية للعاملني يف اجملـال اإلنـساين الـصادر               
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لجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت، وقائمـة ومستـشاري مـشروع القـدرة االحتياطيـة                 عن ال 
املعنية باملسائل اجلنسانية، ونظام املؤشرات اجلنسانية لتتبع املخصصات املاليـة املتعلقـة باملـسائل              

 عمليـة عـن الـشؤون اجلنـسانية بوصـفها مـسألة تـشمل عـدة قطاعـات يف                    توجيهاتاجلنسانية،  
 والـصبيان   والبنـات اإلنـسانية، ترمـي إىل كفالـة اسـتفادة النـساء            املـساعدة   ت أعمال   مجيع جماال 

 .والرجال من جهود احلماية واملساعدة اإلنسانيتني
  

 ١الربنامج الفرعي     
  السياسة العامة والتحليل    

  
  ضمان الترابط االستراتيجي والعملي لالستجابة للحاالت اإلنسانية: هدف املنظمة

  
  اإلجناز مؤشرات  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات

ــع       )أ( ــم املتحــدة وم ــة األم ــسيق داخــل منظوم حتــسني التن
شــركاء آخــرين يف جمــال العمــل اإلنــساين ملواجهــة الكــوارث  

  وحاالت الطوارئ

ــة الدائمــة  )أ( ــادة عــدد االتفاقــات الــيت تعتمــدها اللجن زي
تحسنياملشتركة بني الوكاالت بشأن املعايري املناسبة ل      

  آليات وهياكل التنسيق يف املقر ويف امليدان
حتسني التخطـيط والرصـد واملـساءلة خـالل الكـوارث            )ب(

وحاالت الطوارئ، مبـا يف ذلـك مرحلـة االنتقـال مـن اإلغاثـة            
 إىل التنمية

النسبة املئوية لتوصيات التقييم املشترك بني الوكـاالت )ب(
 اليت تنفذها الوكاالت اإلنسانية

سني قـــدرات منـــسقي األمـــم املتحـــدة للـــشؤون     حتـــ )ج(
 محاية املدنينيعلى اإلنسانية 

االسـتفادة الـيت/عدد االستراتيجيات اإلضافية للحماية    )ج(
 يقرها منسقو الشؤون اإلنسانية

  
 االستراتيجية  

ُتـــسند املـــسؤولية الفنيـــة عـــن هـــذا الربنـــامج الفرعـــي إىل فـــرع وضـــع الـــسياسات   ٤-٢٢
ــو ــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت يف جنيـــف   والدراســـات يف نيويـ ــة الدائمـ ــة اللجنـ رك وإىل أمانـ

 .ونيويورك

وسيواصل مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية وضـع جـدول أعمـال للـسياسة العامـة                   ٥-٢٢
، وذلــك بتكــوين ةاإلنــسانياملــساعدة اإلنــسانية حيــدد االجتاهــات والتحــديات الناشــئة يف جمــال  

اإلنــسانية اســتنادا إىل املــساعدة ة فيمــا بــني وكــاالت  مواقــف منــسقة يف جمــال الــسياسة العامــ  
القــانون اإلنــساين الــدويل وحقــوق اإلنــسان واملبــادئ التوجيهيــة علــى النحــو الــوارد يف مرفــق   

 .٤٦/١٨٢القرار 

إطـار عمـل    وسيعزز املكتب الترابط االستراتيجي والعملي من خالل مواصلة وضع           ٦-٢٢
اإلنــسانية واملكاتــب القطريــة التابعــة و املــساعدة للــسياسات والتوجيــه يــستخدمه منــسقمتــسق 
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وسـيتوىل املكتـب     .ملكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية ونظـام املـساعدة اإلنـسانية األوسـع نطاقـا               
فيما يتعلق بإعـداد الـسياسات املـشتركة بـني الوكـاالت، ووضـع أدوات توجيهيـة            القيادة  أيضا  

ار مـشترك لتقيـيم االحتياجـات ورصـدها     وبالتعاون مع الشركاء، سيـساعد وضـع إطـ    .وحتليلية
وسـيعمل   .وتقديرها على توفري قاعدة أدلة حمّسنة الختاذ القرارات فيما يتعلق باستخدام املوارد           

املكتــب علــى كفالــة إحــراز تقــدم يف تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف املــساعدة اإلنــسانية    
وســيعمل املكتــب  .سانية املــشتركةباسـتخدام نظــام املؤشــرات اجلنــسانية يف خطــط العمــل اإلنــ 

علــى كفالــة أن ُتنــسَّق األعمــال اإلنــسانية يف حــاالت الوجــود املتكامــل لألمــم املتحــدة تنــسيقا 
املبــادئ اإلنــسانية، مبــا يتــسق مــع مــذكرة األمــني العــام        هــذه األعمــال  مناســبا وأن تــصون  

خيص للجهـات   وسيضع املكتـب مـذكرات وأدوات تـش        . بشأن البعثات املتكاملة   ٢٠٠٦ لعام
 سياسيا، مثل الدول األعضاء وحفظة السالم، الستخدامها أثناء إدارة األزمات بغـرض             الفاعلة

 يف  ، سيـسهم املكتـب    إضافة إىل ذلك   .املساعدة على كفالة مراعاة الشواغل اإلنسانية الرئيسية      
ت وضع برامج تدريبية وإجراءات تـشغيلية موحـدة تكفـل توعيـة املـوظفني وغريهـم مـن اجلهـا                 

الفاعلة يف حـاالت الطـوارئ بالـسياسات واملنـهجيات والعمليـات اإلنـسانية الرئيـسية وضـمان                  
وسيـساعد املكتـب علـى حتديـد         .مناسـبة يف بيئـات متباينـة      مرنـة و  قدرهتم على تطبيقها بصورة     

حبيــث تــسترشد أفــضل املمارســات واملفــاهيم املبتكــرة الــيت ينبغــي نــشرها علــى نطــاق واســع    
 .اسات والقرارات التنفيذية وإدارة األزماتالسيوتتوجه هبا 

عالوة على ذلك، سيقوم املكتب بدعم وتعزيز جهود حكومات البلدان املتـضررة،             ٧-٢٢
بناء على طلبها، وجهود الوكاالت األخرى، مبوافقة احلكومة املعنيـة، وذلـك بغـرض مـساعدة                

الــة إلدارة االنتقــال مــن وســيقدم الــدعم لبنــاء قــدرات ختطــيط فع  .املــشردين داخليــا ومحايتــهم
ــة   ــتعمري والتنمي ــة إىل ال ــك، ســُتبذل    .اإلغاث ــدروس   اجلباإلضــافة إىل ذل ــق ال ــضمان تطبي ــود ل ه

وسـتقوم   .املستفادة من التجارب السابقة على عمليـة تعزيـز أنـشطة املـساعدة اإلنـسانية املقبلـة                
هودها الرامية إىل ضـمان     أمانة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت بتوفري الدعم للجنة يف ج          

وستقدم إحاطات منتظمـة للـدول       .االستجابة الدولية لألزمات اإلنسانية على حنو منسق جيداً       
 .األعضاء عن هذه األنشطة
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 ٢الربنامج الفرعي     
  تنسيق العمل اإلنساين واالستجابة يف حاالت الطوارئ    

  
 حنـو منـصف وجيـدة التوقيـت لتخفيـف املعانـاة اإلنـسانية يف                كفالـة اسـتجابة إنـسانية متـسقة ومدعومـة علـى           : هدف املنظمة 

  حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة
  

  اإلجناز مؤشرات  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات
حتسني استجابة مجيع وكاالت األمم املتحدة التنفيذيـة          )أ(

  حلاالت الطوارئ اإلنسانية
 يـستغرقها نـشر مـوظفي الـشؤونال تتجاوز املدة الـيت      )أ(

اإلنسانية لالستجابة حلاالت الطوارئ اجلديـدة مخـسة
  أيام يف املتوسط

زيادة تـوافر ومرونـة املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة مـن                )ب(
  أجل األنشطة اإلنسانية

ــات   ‘١’  )ب( ــة للقطاعـ ــسبة املئويـ ــادة النـ ــات/زيـ اجملموعـ
قل عـني ال   مباالفئوية ذات األولوية والطوارئ املمولة      

  يف املائة٥٠
زيادة عدد الدول األعضاء الـيت متـول النـداءات  ‘٢’  

  يف منطقة كل منها
ــاالت      )ج( ــتجابة حلـ ــزي لالسـ ــصندوق املركـ ــتخدام الـ اسـ

يف البلدان اليت تواجـه   بصورة منسقة حسنة التوقيت     الطوارئ  
  حاالت طوارئ جديدة وممتدة

دوق املركـزيمتوسط املبـالغ الـيت تلقاهـا الـصن          ‘١’  )ج(
لالستجابة حلاالت الطوارئ واملتاحة لإلنفاق يف حالة

 نشوء أزمات إنسانية
ــهائي  ‘٢’   ال تتجــاوز املــدة الفاصــلة بــني التقــدمي الن

واملوافقة عليـه مـن قبـل الـصندوقما   مشروع   القتراح
 ثالثة أيام

زيادة عدد البلدان اليت حتظى فيها االحتياجـات  ‘٣’  
يــة املتفــق عليهــا بالتمويــل عــنوالــربامج ذات األولو

  طريق الصندوق
  

 االستراتيجية  

ــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل شــعبة التنــسيق واالســتجابة      ٨-٢٢ تــسند املــسؤولية الفني
وأمانة الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ يف نيويـورك وفـرع العالقـات اخلارجيـة               

 .وحشد الدعم يف جنيف

ــسدي مكتــب ت  ٩-٢٢ ــة يف حــاالت     وسي ــسق اإلغاث ــسانية املــشورة ملن ــشؤون اإلن ــسيق ال ن
 اسـتجابةً حلـاالت الطـوارئ اإلنـسانية،     التنفيذيـة الطوارئ بشأن مجيع جوانـب اختـاذ القـرارات     
 اإلنـسانية ووحـدات التنـسيق امليدانيـة         املـساعدة عن طريق ارتباطه باملنسقني املقـيمني ومنـسقي         

تنــسيق وتيــسري املــساعدة اإلنــسانية الدوليــة؛ ويــضطلع   يف أحنــاء العــامل؛ كمــا ســيقوم حبــشد و  
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بالتعاون مع قسم التأهب للطـوارئ واللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت بتعزيـز التأهـب                    
من خالل الدعم املقدم لألفرقة القطرية يف التخطيط للطوارئ؛ ويقوم بـدور قيـادي أو يـساهم                

دارات؛ ويقــدم املعلومــات واملــشورة ملنظومــة  يف بعثــات التقيــيم املــشتركة بــني الوكــاالت واإل 
األمم املتحدة يف الوقـت املناسـب فيمـا يتعلـق بأنـشطة املـساعدة اإلنـسانية، مـع التقيـد الـصارم              

 .٥٨/١١٤القرار ب و٤٦/١٨٢باملبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق القرار 

نـشطة اإلنـسانية علـى      وسيشترك املكتب بنشاط يف كفالة مزيد من املوارد املالية لأل          ١٠-٢٢
ــردي،         ــسريعة الت ــدة أو ال ــة لألزمــات اجلدي ــضمان االســتجابة الفوري ــه ل ــؤ ب أســاس ميكــن التنب

وسيكفل املكتـب التطبيـق    .وخاصة من خالل الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ
قـت  املالئم للمبادئ التوجيهية للصندوق واستجابات منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف الو           

ويف الوقت الذي تعمل فيه أمانة الـصندوق علـى كفالـة رصـد خمصـصات الـصندوق                   .املناسب
بسرعة أكرب واستنادا إىل تقييم سليم لالحتياجـات، فإهنـا ستـضع مقـاييس األداء الالزمـة لتتبـع                   

ــذي خيــدمهم        ــسانية ال ــساعدة اإلن ــام امل ــستفيدين ونظ ــسبة للم ــصندوق بالن ــضافة لل ــة امل  .القيم
 .تب أيضا الدعم لتعزيز التعاون بني البلدان املقدمة للمساعدة والبلدان املتلقية هلاوسيقدم املك

ــدة        ١١-٢٢ ــوارد لفائ ــا حلــشد امل ــستدامة دعم ــشراكات امل ــد ال ــب إىل توطي ــسعى املكت وسي
 العالقـات مـع الـدول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة             التـرويج لتوطيـد   العمليات اإلنـسانية وإىل     

 ه املكتـب دعمـ  سيواصـل وباإلضافة إىل ذلك،  .ل السياسات واملسائل التنفيذيةفيما يتعلق مبسائ
لتعاون بني القطـاعني العـام واخلـاص، الـذي بـدأ مـن خـالل املبـادئ اإلرشـادية املـشتركة بـني                        ل

املنتدى االقتصادي العاملي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية واملتعلقـة بالتعـاون بـني القطـاعني                
وحيتـاج حتـسني     .٢٠٠٧لعمـل اإلنـساين، وهـي املبـادئ الـيت اعتمـدت عـام               العام واخلـاص يف ا    

املرونة وااللتزام بالتوقيت املناسب إىل قدر أكرب من االتساق بني املـاحنني وجهـود أكـرب للوفـاء                  
وسيعمل املكتب على حتـسني متويـل املـساعدة اإلنـسانية مـن خـالل وضـع                  .بالتعهدات بسرعة 

ــة   ــدعم التمــويلي يف حــاالت    معــايري وكــذلك آليــات منهجي ــذ ورصــد ال تتــسم بالكفــاءة لتنفي
وتدعم خطط العمـل اإلنـساين املـشتركة التخطـيط االسـتراتيجي يف صـورة نـداءات                 .الطوارئ

ولكفالــة األمهيــة والفعاليــة، سيواصــل املكتــب   .عاجلــة وعــن طريــق عمليــة النــداءات املوحــدة 
 املوحـدة والنـداءات العاجلـة لـدعم آليـة           استعانته بالدروس املستفادة لتحـسني عمليـة النـداءات        

وسيكفل املكتب تلبيـة االحتياجـات       .لتنسيق االستجابة اإلنسانية معززة ومنظمة ومدارة جيدا      
لــدى إعــداد منفــصلة خاصــة هبــم  اخلاصــة للنــساء واألطفــال بفعاليــة مــن خــالل مجــع بيانــات   

 .النداءات
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 تنسيق الشؤون اإلنـسانية علـى       وأخريا، سيواصل املكتب العمل على حتسني هياكل       ١٢-٢٢
وســيكفل املكتــب أن تتــضمن  .الــصعيد القطــري واإلقليمــي والــدويل، دعمــا للجهــود الوطنيــة 

ــشأن       ــه ب ــسانية التوجي ــاء القــدرات للمنــسقني املقــيمني ومنــسقي الــشؤون اإلن ــع جهــود بن مجي
ويف هـذا    .دورهم يف تطـوير هنـج اجملموعـات الفئويـة مـع مراعـاة املناقـشات احلكوميـة الدوليـة                   

الــصدد، ســيكفل املكتــب أن تتــوفر لــدى مجيــع موظفيــه يف امليــدان ومــوظفي الــدعم يف مقــره   
 .املعارف الضرورية لدعم اجملموعات الفئوية على الصعيد امليداين حسب االقتضاء

  
 ٣الربنامج الفرعي     
  احلد من الكوارث الطبيعية  

  
  خطار الطبيعية واألثر املترتب على الكوارث وقابلية التعرض لألاملخاطراحلد من : هدف املنظمة

  
  اإلجناز مؤشرات  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات

زيـــادة القـــدرة وااللتـــزام بتنفيـــذ إطـــار عمـــل هيوغـــو    )أ(
بناء قدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة         : ٢٠١٥-٢٠٠٥

  الكوارث واحلد من أخطار الكوارث

سات اإلمنائيـة املعتمـدةزيادة عدد األطر والسيا     ‘١’  )أ(
على الصعيدين الوطين واإلقليمـي والـيت تتـضمن احلـد

 من أخطار الكوارث
ــة  ‘٢’   ــات اإلقليميــ ــدان واملنظمــ ــدد البلــ ــادة عــ زيــ

 أصـحاب املـصلحة ممـن يقـدموغري ذلك مـن   والدولية  
 التقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغو

ــة علـــى ا   )ب( ــادة القـــدرات الوطنيـ ــتعادة زيـ لتخطـــيط السـ
  القدرة على العمل بعد الكوارث على الُصُعد كافة

ــا  ‘١’  )ب( ــيت تنتجهـ ــة الـ ــات املعرفيـ ــدد املنتجـ ــادة عـ زيـ
 أصـحاب املـصلحةوغري ذلك مـن   احلكومات الوطنية   

األدوات، واملنــهجيات، ودراســات احلــاالت(املعنــيني 
 )اإلفرادية، واملناهج التدريبية

يت تـدمج تـدابري احلـد مـنزيادة عدد البلـدان الـ       ‘٢’  
الكوارث يف عمليات استعادة القدرة على العمل بعـد

  الكوارث
زيادة مستوى االستثمارات من أجل برامج ومـشاريع          )ج(

ــد     ــل بعـ ــدرة علـــى العمـ ــتعادة القـ ــوارث واسـ ــن الكـ ــد مـ احلـ
  الكوارث

زيــادة عــدد أنــشطة احلــد مــن أخطــار الكــوارث الــيت  )ج(
  ملعنينيميوهلا مجيع أصحاب املصلحة ا
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 االستراتيجية  

تسند املسؤولية الفنية عن هذا الربنامج الفرعي إىل االستراتيجية الدولية للحـد مـن             ١٣-٢٢
الكــوارث وأمانتــها، باعتبارهــا مركــز التنــسيق للحــد مــن أخطــار الكــوارث يف منظومــة األمــم  

 .املتحدة

-٢٠٠٥طـار عمـل هيوغـو       وقد اعتمد املؤمتر العاملي املعين باحلـد مـن الكـوارث إ            ١٤-٢٢
ــوارث      :٢٠١٥ ــة الكـ ــى مواجهـ ــات علـ ــم واجملتمعـ ــدرة األمـ ــاء قـ ــر (بنـ  A/CONF.206/6انظـ

، الذي حيدد األهـداف االسـتراتيجية وأولويـات العمـل والتنفيـذ وأنـشطة املتابعـة يف                  )Corr.1 و
 الربنـامج الفرعـي علـى حتقيـق          وسـيعمل  .إطار نظام االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث          

النتائج املتوقعة من إطار عمـل هيوغـو، وذلـك بزيـادة االلتـزام الـسياسي والـتقين واملـايل جلميـع            
 .أصحاب املصلحة بتحقيق أهدافه

وستواصــل أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث العمــل بوصــفها هيئــة  ١٥-٢٢
أوجــه التــآزر تيــسري وتنــسيق تعــىن باحلــد مــن أخطــار الكــوارث، وستــسعى جاهــدة إىل تعزيــز  

بني أنشطة احلد من الكوارث اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة                فيما
وسـيكون اسـتعراض منتـصف املـدة         . االقتـصادية واإلنـسانية    –وإىل تعزيز األنشطة االجتماعيـة      

املخـاطر  إلطار عمل هيوغو فرصة حامسة لتعبئة وحتفيـز اإلجـراءات املتخـذة يف جمـال احلـد مـن         
وسـتبذل جهـود     .وزيادة تركيز تنفيذه بصورة تساهم أيضا يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة           

خاصة لكفالة إقامة روابط مع اجلهود الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ ودعمها، مبـا يف ذلـك                  
ز استخدام استراتيجيات وأدوات احلد من أخطار الكوارث ألغراض التكّيـف، وكـذلك لتعزيـ             

ــن اهلياكــل األساســية         ــا م ــشفيات وغريه ــدارس واملست ــدن وامل ــدى امل ــصمود ل ــى ال ــدرة عل الق
 .ذات األمهية البالغةاالجتماعية 

كمــا تعــزز أمانــة االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث عملــها علــى الــصعيد   ١٦-٢٢
فة إىل ذلـك،    إضـا  .اإلقليمي من أجل حتسني التعـاون والفعاليـة اإلقليمـيني يف دعـم احلكومـات              

ــام وإىل            ــني الع ــوارث إىل األم ــار الك ــن أخط ــق باحلــد م ــا يتعل ــين فيم ــدعم الف ــتقدم ال ــا س فإهن
مؤسسات منظومة األمم املتحدة وجمالس إدارهتا وإىل آليات التنسيق مـن قبيـل جملـس الرؤسـاء                 

كما أهنا ستـستفيد مـن الـزخم الـذي تولـد             .التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق      
 بغــرض تعزيــز التعــاون بــني  ٢٠٠٩عــن املنتــدى العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث يف عــام   

 باعتبارهــا (Prevention Web) وجيــري مزيــد مــن التطــوير لــشبكة الوقايــة  .أصــحاب املــصلحة
 .أصحاب املصلحةمنتدى عامليا ملعلومات احلد من أخطار الكوارث لفائدة مجيع اجلهات من 

وستعمد األمانة إىل زيادة جهودها الرامية إىل تعزيـز التعـاون يف مـا بـني املنظمـات والـشبكات               
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الدولية من أجل وضع هنج متسق يف مجع البيانـات وتقيـيم األخطـار الطبيعيـة، وأوجـه التـضرر                    
ر تقـارير   واملخاطر، وآثار الكوارث، وعن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار عمـل هيوغـو، وستنـش                  

كمـا سـتعزز االتـساق يف وضـع الـسياسات العامـة وأنـشطة الـدعوة وإدارة                   .منتظمة عن ذلـك   
 .املعلومات واملعارف االستراتيجية وحشد املوارد

وسيواصل برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـن خـالل شـبكة مكاتبـه القطريـة دعـم                    ١٧-٢٢
 . علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين        تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع احلد من أخطـار الكـوارث         

وســيكرَّس أحــد املنطلقــات الرئيــسية للعمــل إلنتــاج أدوات لتعمــيم مراعــاة احلــد مــن أخطــار     
الكوارث يف خطط التنمية واستعادة القدرة علـى العمـل بغيـة متكـني سـائر الـشركاء مـن احلـد                      

 ٢٠٠٦ عــام وتــدعم هــذه األدوات جهــوٌد لتعزيــز القــدرات بــدأت يف .مــن أخطــار الكــوارث
وسيـشمل دعـم بنـاء القـدرات حتليـل           .لتعيني مستشارين وطنيني يف البلدان املعرضة للكـوارث       

املخاطر ورصدها؛ وصياغة السياسات والربامج وتنفيـذها وتقييمهـا؛ وأنـشطة الـدعوة وحـشد               
 .املوارد؛ وتوفري سبل التدريب والتعلم

  
  ٤الربنامج الفرعي     
 رئخدمات الدعم يف حاالت الطوا    

  
التعجيل بتقدمي املساعدة اإلنسانية الدوليـة إىل ضـحايا حـاالت الطـوارئ والكـوارث الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك            :هدف املنظمة 

  الكوارث البيئية واحلوادث التكنولوجية
  

  اإلجناز مؤشرات  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات
ــة     )أ( ــة الدوليـ ــات وأدوات املواجهـ ــوري آلليـ ــشد الفـ احلـ
الت الطـوارئ مـن أجـل تيـسري تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية               حلا

الدولية إىل ضحايا الكوارث وحاالت الطوارئ، مبـا يف ذلـك         
  حتديد االحتياجات من املوارد ونشر املعلومات يف حينها

تقدمي املساعدة واملوارد الدولية للبلد املتأثر يف غـضون  )أ(
ة ساعة من طلب هذا البلد احلصول على املساعد        ٤٨

  الدولية

تعزيز قدرة وتأهب شبكات وشراكات إدارة حـاالت          )ب(
الكـــوارث الوطنيـــة والدوليـــة مـــن أجـــل مواجهـــة  /الطـــوارئ

  الكوارث وحاالت الطوارئ

زيــادة عــدد الــشراكات والــشبكات الوطنيــة والدوليــة  )ب(
ــها مواجهــة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ الــيت ميكن

  بفعالية
    



A/65/6 (Prog.22)
 

10 10-26056 
 

 االستراتيجية  

دت املسؤولية الفنية عن هذا الربنـامج الفرعـي إىل فـرع خـدمات الطـوارئ يف               أُسن ١٨-٢٢
 .جنيف

وســيقدم الــدعم إىل البلــدان املتــضررة مــن الرتاعــات والكــوارث عــن طريــق تعزيــز  ١٩-٢٢
آليات االستجابة للطـوارئ؛ وتـشجيع عـضوية البلـدان الناميـة املعرضـة للكـوارث يف شـبكات                   

قدرات يف جمال تنسيق االسـتجابة اإلنـسانية وتعزيزهـا؛ وحتـسني     االستجابة للطوارئ؛ وتنمية ال  
ــة      ــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعي آليــات وأدوات وإجــراءات حــشد وتنــسيق املــساعدة الدولي

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســيقدم الــدعم عــن طريــق زيــادة مــشاركة البلــدان   .والطــوارئ املعقــدة
يمــي، فــضال عــن مؤســسات األمــم املتحــدة، يف املــستفيدة واملاحنــة احملتملــة، باســتخدام هنــج إقل

أنــشطة ذات صــلة، مبــا يف ذلــك بــرامج التــدريب والتمــرين وبنــاء القــدرات مــن أجــل التأهــب  
 .لالستجابة

وسيجري التركيز على كفالة حسن توقيت نشر املعلومات على الشركاء املعنـيني              ٢٠-٢٢
والكـوارث، مبـا يف ذلـك حتديـد         بشأن احلالة يف البلدان املتـضررة مـن جـراء حـاالت الطـوارئ               

االحتياجــات مــن املــوارد؛ وتنــشيط أدوات مواجهــة حــاالت الطــوارئ والكــوارث للحــد مــن   
أثرهــا؛ وتوســيع نطــاق تواجــد أفرقــة األمــم املتحــدة املعنيــة لتقيــيم الكــوارث والتنــسيق ليــشمل 

ــة       ــاذ الدولي ــه البحــث واإلنق ــشغيلية ألفرق ــد اإلجــراءات الت ــاطق؛ وتوحي ــاطق خمتلــف املن يف املن
احلضرية؛ ومواصلة تطوير شبكة شاملة للشركاء تضم احلكومات، ووكـاالت األمـم املتحـدة،              
ــراف املؤســسية        ــصلة واألط ــة ذات ال ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
الفاعلــة؛ ومواصــلة تعزيــز وتنويــع آليــات االســتجابة الــسريعة ومواجهــة االحتياجــات املفاجئــة   

ــسيق بــني         وحتــسني ــسكري والتن ــدين والع ــسيق امل ــز التن ــات؛ وتعزي ــف اآللي ــني خمتل ــسيق ب  التن
القطاعات العسكرية، بناء على طلب الدول األعضاء، علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي مـن                 
أجل احلـصول علـى دعـم أكثـر كفـاءة واتـساقا لعمليـات اإلغاثـة اإلنـسانية، مـن خـالل تنفيـذ                         

وسيجري التركيز أيـضا علـى زيـادة         .رييب للتنسيق املدين والعسكري   برنامج األمم املتحدة التد   
مــدى القــدرة علــى حتديــد اآلثــار البيئيــة اخلطــرية للكــوارث ومعاجلتــها يف مرحلــة االســتجابة،   
فضال عن تعزيز التنـسيق يف ميـدان اللوجـستيات اإلنـسانية والتأهـب عـن طريـق توسـيع نطـاق                   

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

  
كفالــة الـدعوة الفعالــة إىل احتـرام املبـادئ اإلنــسانية وتبـادل املعــارف، خبدمـة الـسكان املتــضررين مـن جــراء        : هـدف املنظمـة  

  الكوارث وحاالت الطوارئ
  

  اإلجناز اتمؤشر  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات
زيادة عدد املقابالت املطلوبـة مـن قبـل وسـائط  ‘١’  )أ(  زيادة إدراك ومراعاة املبادئ والشواغل اإلنسانية  )أ(

اإلعالم مع مسؤويل مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية
 بشأن املبادئ واألعمال اإلنسانية

زيــادة عــدد االستفــسارات الــيت تلقاهــا مكتــب  ‘٢’  
ة مــن وســائط اإلعــالم فيمــاتنــسيق الــشؤون اإلنــساني 

  يتعلق باملبادئ واألعمال اإلنسانية
ــة      )ب( ــاط املعنيـ ــضاء يف األوسـ ــع أعـ ــشراكات مـ ــز الـ تعزيـ

باملــساعدة اإلنــسانية مــن أجــل تبــادل املعلومــات والتنــسيق       
  وتوحيد املعايري

زيادة عدد الترتيبـات اجلديـدة املتعلقـة بتوحيـد معـايري  )ب(
 اللجنـة الدائمـة املـشتركةتبادل املعلومـات الـيت أقرهتـا      

  بني الوكاالت
  

 االستراتيجية  

تــسند املــسؤولية الفنيــة عــن هــذا الربنــامج الفرعــي إىل فــرع خــدمات االتــصاالت   ٢١-٢٢
 .واملعلومات

وسيواصــل مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية تقــدمي الــدعم إىل منــسق اإلغاثــة يف    ٢٢-٢٢
اعدة اإلنـسانية، وذلـك يف أنـشطة الـدعوة الراميـة      حاالت الطوارئ وإىل األوساط املعنيـة باملـس       

إىل تشجيع الدول األعضاء وأطراف الرتاع على وضع املبـادئ اإلنـسانية علـى النحـو املـبني يف                 
 موضع التطبيق، ويف محاية املـدنيني يف الرتاعـات          ٥٨/١١٤ و   ٤٦/١٨٢قراري اجلمعية العامة    

 وأمنهم مـن خـالل أنـشطة الـدعوة الـيت ترتكـز              املسلحة وكفالة سالمة العاملني يف جمال املعونة      
وسيــستمر بــذل جهــود مــستدامة فيمــا خيــص أنــشطة الــدعوة   .علــى القــانون اإلنــساين الــدويل

 .الرامية إىل احملافظة على التمييز بني املدنيني واملقاتلني

كمــا سيــسعى املكتــب إىل وضــع اســتراتيجيات أخــرى إلبــراز حــاالت الطــوارئ    ٢٣-٢٢
يعية املنسية، ال سيما عن طريق استخدام رسـائل مهمـة متفـق عليهـا تـستهدف       والكوارث الطب 

انظـر املوقـع    (وسائل اإلعالم الوطنية والدولية، باستخدام منهاجها املستند إىل شبكة اإلنترنـت            
http://ochaonline.un.org/(   وعـــن طريـــق الـــدعوة ســـواء بـــصورة مـــشتركة أو مـــستقلة مـــع ،

ــة ومجا   ــراز      املنظمــات غــري احلكومي ــن أجــل إب ــة م ــدين واملؤســسات األكادميي عــات اجملتمــع امل
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 مبـا فيهـا النـشرات الـصحفية واإلشـعارات           –كما سيقدم املكتب خـدمات       .األزمات اإلنسانية 
اإلعالمية واملقابالت واإلحاطات املقدمة للجمهـور ومقـاالت الـرأي واالتـصاالت يف حـاالت               

ها تقوية االستراتيجيات والرسائل اخلاصة بكـل        يراد من  –األزمات وتصميم استراتيجية الدعوة     
 .من البلدان، وبذلك جتري تقوية أنشطة الدعوة اإلنسانية بصفة عامة

وهنـاك جانـب حيـوي آخـر مـن هـذا الربنـامج الفرعـي يتمثـل يف تـوفري معلومـات             ٢٤-٢٢
 حسنة التوقيت وموثوقة بشأن حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية يف بدء حدوثها مـن أجـل              

وسيواصــل املكتــب  .إعــالم جهــات صــنع القــرار ودعــم األعمــال اإلنــسانية علــى أرض الواقــع
تعزيز نظم مجـع املعلومـات املتـصلة باملـساعدة اإلنـسانية وحتليلـها ونـشرها وتبادهلـا عـن طريـق                       

ويشمل هذا حتـديث وحتـسني موقعيـه الرئيـسيني علـى       .توسيع نطاق الشبكات ومشوهلا ومداها
 ومها املوقع اإللكتروين ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وموقع شـبكة اإلغاثـة           شبكة اإلنترنت،   

(ReliefWeb)،      ــاء املــساعدة ــرة أنب ــة، وهــي دائ ــة املتكامل  فــضال عــن شــبكة املعلومــات اإلقليمي
ــه   ــة ل ــستقلة التابع ــة امل ــسانية امليداني ــشراكات مــع أعــضاء آخــرين      .اإلن ــز ال ــادة تعزي وســيتم زي

ــة ب  يف ــدها     األوســاط املعني ــسيقها وتوحي ــات وتن ــادل املعلوم ــن أجــل تب ــسانية م ــساعدة اإلن  .امل
سيـساعد املكتـب علـى إقـرار أدوات مــشتركة مـن أجـل إنـشاء قاعـدة للمعـارف لــدوائر           كمـا 

  .العمل اإلنساين
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  الواليات التشريعية  
 قرارات اجلمعية العامة    

  
املتحــدة يفتعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم   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 ٦٠/١٢٤
 طوارئال حاالت 

تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف ٦٢/٩٤
 الطوارئ حاالت 

ــسياسة ٦٢/٢٠٨ ــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات ل ــشامل ال االســتعراض ال
األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة مـن أجـل

 التنمية 

 تقــدمها األمــم املتحــدة يفتعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت  ٦٤/٧٦
 الطوارئ حاالت 

سالمة وأمن العاملني فـي جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ومحايـة ٦٤/٧٧
 موظفي األمم املتحدة

    
  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

  
تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف ٢٠٠٩/٣

 الطوارئ حاالت 
    

 قرارات جملس األمن  
  

 محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة ) ٢٠٠٦ (١٧٣٨

ــا الوســطى ) ٢٠٠٩ (١٨٦١ ــة أفريقي ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــة بعث ــد والي  متدي
 وتشاد
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 محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة )٢٠٠٩ (١٨٩٤

توسيع نطاق والية وقدرة بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة )٢٠٠٩ (١٩٠٦
 اطية الكونغو الدميقر

    
 ١الربنامج الفرعي     

 السياسة العامة والتحليل
 قرارات اجلمعية العامة    

  
نطاق احلماية القانونيـة مبوجـب االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة مـوظفي ٥٦/٨٩

 األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا

انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املدنييــن وقـت احلـرب، ٦١/١١٧
ــة  ــسطينيـة١٩٤٩أغـــسطس /آب ١٢املؤرخـ ـــى األرض الفلـ ، علـ

احملتلـة، مبـا فيهــا القــدس الـشرقية، وعلــى األراضـي العربيـة احملتلـة
 األخرى

القضاء على االغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي جبميـع ٦٢/١٣٤
ــا  ــا، مبـ ــا مظاهرهـ ــصل هبـ ــا يتـ ــصراع ومـ ــاالت الـ ــك يف حـ يف ذلـ

 حاالت من

 م اإلنساين الدويل اجلديدالنظا ٦٣/١٤٧

 يف األنـشطة الـيت تـضطلع“ذوي اخلـوذ البـيض    ”اشتراك املتطوعني    ٦٤/٧٥
هبا األمـم املتحـدة يف ميـدان اإلغاثـة اإلنـسانية واإلنعـاش والتعـاون

 التقين ألغراض التنمية

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا ٦٤/١٢٩

 حلماية واملساعدة للمشردين داخلياتوفري ا ٦٤/١٦٢
    

 قرار جملس األمن
  

ــة يف )٢٠٠٩ (١٨٩٠ ــساعدة األمني ــة للم ــوة الدولي ــاء الق ــوح ببق ــد اإلذن املمن متدي
 أفغانستان
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 ٢الربنامج الفرعي     
 تنسيق العمل اإلنساين واالستجابة يف حاالت الطوارئ

  قرارات اجلمعية العامة
  
 ارئة إىل السودانتقدمي املساعدة الط ٥٦/١١٢

تقدمي املساعدة الدولية الطارئة من أجل إحالل السالم واألوضـاع ٥٧/١٠٣
 الطبيعية والتعمري يف طاجيكستان

 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ٥٧/١٤٨

 تقدمي املساعدة اإلنسانية الطارئة إىل إثيوبيا ٥٨/٢٤

 سانية طارئة إىل مالويتقدمي مساعدة إن ٥٨/٢٦

 تقدمي املساعدة إىل موزامبيق ٥٩/٢١٤

تقدمي املساعدة اإلنسانية واملساعدة االقتـصادية اخلاصـة إىل صـربيا ٥٩/٢١٥
 األسود واجلبل

 تقدمي املساعدة الدولية من أجل اإلنعاش االقتصادي ألنغوال ٥٩/٢١٦

 تنميتهاتقدمي املساعدة االقتصادية لتعمري جيبويت و ٦٠/٢١٧

 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل إثيوبيا وتأهيلها ٦٠/٢١٨

تقــدمي املــساعدة ألغــراض اإلغاثــة اإلنــسانية والتأهيــل االقتــصادي ٦٠/٢١٩
 واالجتماعي يف الصومال

 تقدمي املساعدة الدولية من أجل التأهيل االقتصادي ألنغوال ٦١/٢١٩

تعزيز التعاون الدويل وتنسيق اجلهود يف دراسة اآلثـار النامجـة عـن ٦٢/٩
 كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها

 احلالة يف أفغانستان ٦٣/١٨

 تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل ليربيا وتعمريها ٦٣/١٣٦

 ساين الدويل اجلديدالنظام اإلن ٦٣/١٤٧
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التعـــــاون والتنـــــسيق الـــــدوليان مـــــن أجـــــل التأهيـــــل البـــــشري ٦٣/٢٧٩
ــة سيميباالتينــسك يف كازاخــستان وتنميتــها ــوجي ملنطق واإليكول

 االقتصادية

تقدمي املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثية الطارئـة إىل الـسلفادور ٦٤/٧٤
 اوتأهيلها ملواجهة الدمار الذي خلفه إعصار إيد

 تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين ٦٤/١٢٥

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا ٦٤/١٢٩

ــاييت ٦٤/٢٥٠ ــة إىل ه ــة الطارئ ــساعدة الغوثي ــسانية وامل ــساعدة اإلن ــدمي امل تق
وتأهيلها استجابة لآلثار املدمرة اليت أحدثها الزلزال يف ذلك البلد

الكــوارث تعــاون الــدويل لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت  ال ٦٤/٢٥١
 الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

تقــدمي املــساعدة إىل النــاجني مــن اإلبــادة اجلماعيــة الــيت وقعــت يف ٦٤/٢٢٦
ال سيما اليتامى واألرامل وضـحايا العنـف ، ١٩٩٤رواندا يف عام    

 اجلنسي
    

  قرارات جملس األمن
  

 متديد والية بعثة األمم املتحدة يف السودان )٢٠٠٩ (١٨٧٠

متديد والية العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف )٢٠٠٩ (١٨٨١
 دارفور 

١٥٩١متديد والية فريق اخلرباء املنـشأ عمـال بقـرار جملـس األمـن        )٢٠٠٩ (١٨٩١
)٢٠٠٥( 
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 ٣الربنامج الفرعي     
 وارث الطبيعيةاحلد من الك

  قرارات اجلمعية العامة
  
 ترتيبات اخلالفة: العقد الدويل للحد من الكوارث الطبيعية ٥٤/٢١٩

تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة يف ٦٣/١٣٧
ــصفت ــيت عـ ــسونامي الـ ــواج تـ ــن أمـ ــة عـ ــة النامجـ ــاب الكارثـ أعقـ

 اهلندي باحمليط

 للتخفيف من أثر ظاهرة النينيوالتعاون الدويل  ٦٣/٢١٥

 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها ٦٣/٢١٧

 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ٦٤/٢٠٠

الكــوارث التعــاون الــدويل لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت   ٦٤/٢٥١
 الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

    
  ٤الربنامج الفرعي   
 خدمات الدعم يف حاالت الطوارئ  

  قرارات اجلمعية العامة
  
 االستجابة الطارئة حلاالت الكوارث ٥٦/٩٩

تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة يف ٦٠/١٣
- أعقاب الكارثة النامجة عن الزلزال الذي عـصف جبنـــوب آسـيا           

 باكستان

 ية إىل السلفادور وغواتيماال وتأهيلهماتقدمي املساعدة اإلنسان ٦٠/٢٢٠

تعزيز التعاون الدويل وتنسيق اجلهود يف دراسة اآلثـار النامجـة عـن ٦٢/٩
 كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها

ة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة يفتعزيز اإلغاث  ٦٣/١٣٧
ــصفت ــيت عـ ــسونامي الـ ــواج تـ ــن أمـ ــة عـ ــة النامجـ ــاب الكارثـ أعقـ

 اهلندي باحمليط
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الكــوارث التعــاون الــدويل لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت   ٦٤/٢٥١
 الطبيعية، من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية

    
  ٥الربنامج الفرعي   
 ومات وأنشطة الدعوة فيما يتصل حباالت الطوارئ اإلنسانيةاملعل  

  قرارات اجلمعية العامة
  
تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة يف ٦٢/٩١

ــة   ــاب الكارثـ ــصفتأعقـ ــيت عـ ــسونامي الـ ــواج تـ ــن أمـ ــة عـ النامجـ
 اهلندي باحمليط

تعزيز اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واإلصالح والتعمري والوقايـة يف ٦٣/١٣٧
ــصفت ــيت عـ ــسونامي الـ ــواج تـ ــن أمـ ــة عـ ــة النامجـ ــاب الكارثـ أعقـ

 اهلندي باحمليط
 


