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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1   وA/66/L.29( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

تعزيـز املــساعدة اإلنــسانية واإلغاثـة يف حــاالت الطــوارئ وجهــود     - ٦٦/١٢٠
  اإلنعاش يف مواجهة اجلفاف الشديد يف منطقة القرن األفريقي

  
  ،إن اجلمعية العامة  

قــرارات و ١٩٩١ديــسمرب / كــانون األول١٩رخ  املــؤ٤٦/١٨٢ إىل قرارهــا إذ تــشري  

  يف هذا الصدد،األخرى املتخذة االجتماعي اجلمعية العامة والس االقتصادي و

 مبــادئ احليــاد واإلنــسانية والرتاهــة واالســتقالل يف تقــدمي املــساعدة   وإذ تعيــد تأكيــد  

اعدة اإلنـسانية يف  يف تقـدمي املـس    املـشاركة اإلنسانية وضرورة أن تعمـل مجيـع اجلهـات الفاعلـة            

  هذه املبادئ والتقيد ا متاما، تعزيزعلى  الطبيعيةحاالت الطوارئ املعقدة والكوارث 

 عمليـة  عـن بـدء  يف املقـام األول   سؤولية  ملـ ا تتحملأن الدولة املتضررة    على   تشددوإذ    

ــسيقها وتنفيــذها داخــل أراضــيها و    ــسانية وتنظيمهــا وتن تيــسري عمــل  عــن تــوفري املــساعدة اإلن

  فيف حدة آثار الكوارث الطبيعية،املنظمات اإلنسانية يف جمال خت

عمـل رفيعــة املــستوى  ال فرقــة احملــدث الـذي أعدتــه  إىل إطــار العمـل الــشامل  وإذ تـشري   

مجلــة  يف، شـدد  والـذي  )١(نظومـة األمـم املتحــدة  والتابعــة مل يـة املعنيـة بأزمـة األمــن الغـذائي العامل   

 علـى ضـرورة  و امللحةألزمة الغذائية اإلنسانية ل التصدييف  ائي  الثنأمور، على اتباع ج املسار      

  والتغذوي،  حتقيق األمن الغذائيبناء القدرة على التكيف يف األجل الطويل مبا يسهم يف

 يف منطقة القرن األفريقي حيـث       ة احلرج ةاإلنساني احلالةإزاء   القلقبالغ  وإذ يساورها     

ومال تـشهد حالـة جماعـة يف حـني تعـاين أحنـاء أخـرى                أعلنت األمم املتحدة أن بعض أحناء الـص       

_______________ 

  .www.un-foodsecurity.org: متاح على )١(
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 وأنحـاد   إثيوبيـا وكينيـا وجيبـويت مـن انعـدام األمـن الغـذائي بـشكل           مـن   أحنـاء   ومن الصومال   

ــى     ــه عل ــد يف جممل ــا يزي ــاك م ــون شــخص ١٣هن ــة   ملي ــاذ األرواح  إىليف حاج ــساعدة إلنق  امل

  عاناة،وختفيف امل

أمد الرتاع املسلح يف الصومال، مبـا يف ذلـك   إزاء طول    القلق  أيضا بالغ  وإذ يساورها   

أو  الــسكان املتــضررين املــساعدة اإلنــسانية   تلقــيأعمــال اجلماعــات املــسلحة الــيت حتــول دون 

العـاملني يف جمـال تقـدمي املـساعدة      األفـراد  اضـطالع متنـع  وتعوق أو التماسهم هلا عند االقتضاء    

  هامهم اإلنسانية، مبني اطاإلنسانية وموظفي األمم املتحدة واألفراد املرتب

ــق أســفها  وإذ تعــرب   ــها      عــن عمي ــسانية وإدراكــا من ــاة اإلن ــدان األرواح وللمعان لفق

حالــة علــى  يف البيئــة املترتــبلفداحــة اخلــسائر الــيت حلقــت باحملاصــيل واملاشــية ولألثــر الــسليب   

  اعة يف منطقة القرن األفريقي،اجلفاف وا

اعدة اإلنــسانية واملــساعدة املــستمرة يف جمــاالت     احلاجــة امللحــة إىل املــس  وإذ تؤكــد  

 الـضعيفة يم احتياجات أفراد اتمعات احملليـة  يعلى تق بناء الرزق وتوفري سبل اإلغاثة واإلنعاش   

  والالجئني واملشردين داخليا،املعوزين مثل الرعاة واملزارعني 

بـصفة  مـن حـدا   على الـرغم   على أن األزمة اإلنسانية يف القرن األفريقي،       وإذ تشدد   

ــة األمــد تتطلــب التزامــات مــستمرة مــن احلكومــات      اســتثنائية ــراهن، أزمــة طويل  يف الوقــت ال

املضيفة واألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وفئـات اتمـع املـدين واجلهـات املاحنـة                    

  التنمية،جمال اإلنسانية وجمال تقدمي املساعدة بالتصدي للتحديات يف 

مايـة ضـحايا اجلفـاف     حلجبهود حكومات منطقة القرن األفريقي وشعوا        وإذ ترحب   

إىل  الراميــة، وإذ ترحــب أيــضا باملبــادرات اإلقليميــة  إلــيهماملــساعدة اإلنــسانية وتقــدميوااعــة 

 هاألزمة اإلنـسانية الراهنـة وبنـاء القـدرة علـى التكيـف ومنـع كـوارث اجلفـاف، ومنـ           ل التصدي

 املعـين  مجاعـة شـرق أفريقيـا   واهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة      املـشترك بـني   القمـة  مؤمتر  

االحتـاد   ومـؤمتر    ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٩  و ٨ يف نـريويب يف      الـذي عقـد   أزمة القرن األفريقـي     ب

أغــسطس / آب٢٥ يف أديــس أبابـا يف  الــذي عقـد  لقــرن األفريقـي ل عــالن التربعـات إلاألفريقـي  

 يف الـذي عقـد   الـصومال  بـشأن سـالمي إلعـالن التربعـات     واجتماع منظمة التعاون اإل    ٢٠١١

  عنها، بالوثائق اخلتامية الصادرة و٢٠١١أغسطس / آب١٧ يف ، تركياسطنبولا

االســتجابة اإلنــسانية  بــشأنالقمــة الــوزاري املــصغر انعقــاد مــؤمتر  بوإذ ترحــب أيــضا  

  وبوثيقته اخلتامية، ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٤ يف نيويورك يف الذي عقدالقرن األفريقي  ألزمة
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 بــاجلهود الـيت يبـذهلا اتمــع الـدويل، مبـا يف ذلــك اجلهـات املاحنــة      وإذ ترحـب كـذلك    

ومنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة والوكــاالت الدوليــة وحركــة الــصليب األمحــر    

 ثـة مـن أجـل اإلغا   واهلالل األمحر الدولية واملنظمات غري احلكوميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص،       

ر آثـا ولمجاعـة  ل وشعوا للتـصدي   اليت تبذهلا حكومات منطقة القرن األفريقيهوداجلوتكملة  

  ، هلذا الغرضة اليت تقدمها تلك اجلهاتدوباملساعاجلفاف األخرى وانعدام األمن الغذائي 

 بالتنـسيق الوثيـق    ،العمـل   لضرورة أن تواصـل مؤسـسات األمـم املتحـدة          وإدراكا منها   

  ،تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية يف امليدان من أجل وطنية،ت المع احلكوما

حكومات منطقة القرن األفريقـي     وشعوب   مع    تضامنها وتعاطفها  تعرب عن   - ١  

  ؛ودعمها لتلك الشعوب واحلكوماتفاف وااعة اجلالظروف النامجة عن املتضررة من 

 ،إليــواء الالجــئنيبــاخلطوات الــيت اختــذا حكومــات البلــدان املتــضررة  تــشيد  - ٢  

 مـع احلكومـات املعنيـة والـشركاء اآلخـرين           بـشكل وثيـق   األمم املتحدة مواصلة العمل     ب ويب

   احمللية املضيفة، عند االقتضاء؛على توفري املساعدة الالزمة لالجئني وتقدمي الدعم للمجتمعات

م  للمجتمع الدويل، مبا يف ذلك احلكومات ومنظومة األمـ         تعرب عن تقديرها    - ٣  

ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر      ــة وحركــة ال ــة والوكــاالت الدولي املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي

حــاالت  يف اإلغاثــة احلكوميــة وكيانــات القطــاع اخلــاص الــيت تــوفر   غــري واملنظمــات،الدوليــة

  الطوارئ للسكان املتضررين؛

 اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ   ة لألمــني العــام وملنــسق  تعــرب عــن تقــديرها    - ٤  

األمانـــة العامـــة ولـــصناديق األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا  يف وملكتـــب تنـــسيق الـــشؤون اإلنـــسانية 

ــسانية اإلملنظمــات او ــضرورة امللحــة   ، يف هــذا الــصدد الســتجابتهمخــرى األن ــى ال ــشدد عل  وت

واصلة زيادة حجم املساعدة املقدمة دف ختفيف حدة آثار اجلفاف يف أشـد املنـاطق تـضررا       مل

   يف األجل الطويل؛ألفريقي وبناء القدرة على التكيفيف منطقة القرن ا

 ،املعنيـــة اتمـــع الـــدويل، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة  حتـــث  - ٥  

والقطاع اخلـاص واتمـع املـدين علـى مواصـلة تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية واإلسـهام يف آليـات                    

  يف هذا الصدد؛ات املوجهة للنداء استجابةمتويل األنشطة اإلنسانية، 

دور ه مـن    بـ مـا تقـوم     مواصـلة    اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ       ة إىل منسق  تطلب  - ٦  

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية والنـهوض بالـشراكات بـني    املبذولة من أجل    اجلهود  قيادي يف   

 مؤســسات األمــم وحتــث ،التنميــةجمــال  اإلنــسانية وجمــال تقــدمي املــساعدةاجلهــات الفاعلــة يف 

ــةةاملتحــد ــة     املعني ــة الدولي ــن املنظمــات احلكومي ــا م ــة وغريه ــة   املعني ــات الفاعل األخــرى واجله
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ــة، ومنــها اتمــع     تقــدمي املــساعدةجمــال  يف اإلنــسانية واجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف جمــال التنمي

ــز تنــسيق   ينــستاملــدين، علــى مواصــلة العمــل مــع مكتــب    ق الــشؤون اإلنــسانية مــن أجــل تعزي

  ية وزيادة فعاليتها وكفاءا؛ساناملساعدة اإلن

الـيت تقـدم املـساعدة اإلنـسانية علـى          األخـرى   اجلهات الفاعلة   و الدول   تشجع  - ٧  

حتسني التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية               

  ا؛املقدمة إىل منطقة القرن األفريقي وزيادة فعاليتها وكفاء

 األمـــني العـــام ومجيـــع أجهـــزة منظومـــة األمـــم املتحـــدة وهيئاـــا   إىلتطلـــب  - ٨  

 كـان مـىت   واملؤسسات املالية الدولية ووكاالت التنمية مـساعدة بلـدان منطقـة القـرن األفريقـي                

مبـا  فعـال   علـى حنـو      املـساعدة اإلنـسانية والتقنيـة واملاليـة          عـن طريـق مواصـلة تقـدمي       ممكنـا    ذلك

 انعـدام األمـن الغـذائي    وخباصـة  لحالة اإلنـسانية،  ل والتصدي يف بناء القدرة على التكيف       يسهم

ويــات إمــدادات امليــاه، يف اآلجــال القــصري واملتوســط والطويــل، طبقــا لألول والـنقص املــزمن يف 

  احملددة على الصعيد الوطين؛

التـزام  مـن    مـا أبدتـه   مـن زخـم و      وفرتـه   مـا  الدول أن حتافظ علـى    ميع   جب يب  - ٩  

عاجلة أسـباب الـضعف   فيما يتعلق مب القرن األفريقي   ةبأزم املشترك املعين القمة  مؤمتر  سياسي يف   

الكامنة يف املناطق املعرضة للجفاف وتعزيز القدرة علـى التكيـف لـدى أفـراد اتمعـات احملليـة                 

 األولوية ألنـشطة احلـد مـن    عن طريق إيالءاملزارعون، والرعاة املتضررة من اجلفاف، مبن فيهم     

ا إدارة املياه والتنميـة الزراعيـة واحلمايـة االجتماعيـة، وإدماجهـا يف الـسياسات                املخاطر، مبا فيه  

 يف هـذا    ويـب الـوطين،   علـى الـصعيد     اإلمنائية والتخطيط اإلمنـائي وعمليـات ختـصيص املـوارد           

  الدويل أن يواصل دعم تلك اجلهود؛اتمع بالصدد 

واملنظمــات   املعنيــة  إىل أجهــزة منظومــة األمــم املتحــدة ومؤســساا      تطلــب  - ١٠  

األخرى املتعددة األطـراف أن تواصـل تقـدمي الـدعم واملـساعدة علـى النحـو املناسـب للجهـود                      

 مبـا  ،احلد مـن خمـاطر الكـوارث    على تعزيز قدرات البلدان املتضررة     يف سبيل الوطنية واإلقليمية   

  رث واإلشراف على الصحة والتغذية؛يف ذلك اإلنذار املبكر والتأهب للكوا

 العـاملني يف جمـال    األفـراد  طرد املنظمات اإلنسانية وحظر أنـشطة   بشدة تدين  - ١١  

 اإلنـسانية يف الـصومال أو    ةاإلنسانية واستهداف اجلماعـات املـسلحة للمـساعد       تقدمي املساعدة   

ــة ــصاهلاإعاق ــ إي ــشجب ه أو منع ــى شــن ، وت ــرادأي هجمــات عل ــ األف ــدمي املني يف جمــال  الع تق

  اإلنسانية؛املساعدة 

وجـه مـع األمـم       أكمـل  علـى    واألطراف املعنية أن تتعـاون    الدول  جبميع   يب  - ١٢  

ذات الـصلة باملوضـوع مـن     لألحكـام  األخـرى وفقـا   الوكاالت واملنظمـات اإلنـسانية      واملتحدة  
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تقـدمي املـساعدة    وصـول األفـراد العـاملني يف جمـال     وأن تكفـل القانون الدويل والقوانني الوطنية    

 علـى حنـو آمـن دون معوقـات لكـي يتـسىن       اللـوازم واملعـدات      وإيـصال إىل مقاصدهم   اإلنسانية  

أداء مهمتـهم املتمثلـة يف مـساعدة الـسكان املـدنيني املتــضررين،      وؤالء األفـراد إنقـاذ األرواح   هلـ 

  فعالة؛صورة جئون واملشردون داخليا، بمبن فيهم الال

ا السابعة والـستني  اجلمعية العامة يف دور يقدم إىل إىل األمني العام أن      تطلب  - ١٣  

تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية        ” عن تنفيذ هذا القرار يف إطـار البنـد الفرعـي املعنـون               اتقرير

  .“الطوارئاليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت 

  ٨٦اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول١٥

  


