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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.39( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

تعزيز تنسيق املـســاعدة اإلنـســانية الـيت تقـدمها األمـم املتحــــدة يف                 - ٦٧/٨٧
  حاالت الطوارئ

  
  ،إن اجلمعية العامة  

املبـادئ   و١٩٩١ديـسمرب  / كـانون األول ١٩ املؤرخ  ٤٦/١٨٢ قرارها   إذ تعيد تأكيد   

التوجيهية الواردة يف مرفقه وقرارات اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي األخـرى             

  عليها، ذات الصلة باملوضوع واستنتاجات الس املتفق

 بتقريري األمني العام عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقـدمها           حتيط علما  وإذ  

  ،)٢( وعن الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ)١(ئاألمم املتحدة يف حاالت الطوار

مبادئ احلياد واإلنـسانية والنــزاهة واالسـتقالل يف تقـدمي       أمهية احترام    وإذ تعيد تأكيد    

املساعدة اإلنسانية، وإذ تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تعزز مجيـع اجلهـات الفاعلـة املـشاركة يف                  

املعقـدة والكـوارث الطبيعيـة هـذه املبـادئ وأن           تقدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ           

  حتترمها احتراما تاما،

 إزاء التحديات العاملية، من قبيل اآلثـار الـسلبية املترتبـة علـى              القلق وإذ يساورها بالغ    

األزمة املالية واالقتصادية العاملية والتأثري السليب للتقلبـات الـشديدة يف أسـعار املـواد الغذائيـة يف            

تؤدي إليه من تفاقم قلة منعة السكان وتأثري ذلـك يف احلاجـة       ئي والتغذية، وإزاء ما   األمن الغذا 

  إىل املساعدة اإلنسانية ويف توفريها،

_______________ 

)١( A/67/89-E/2012/77. 

)٢( A/67/361. 
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 على ضرورة تعبئة مـوارد كافيـة ميكـن التنبـؤ ـا ويـسهل االسـتعانة ـا يف                 وإذ تشدد   

 املقـدرة ومبـا يتناسـب    الوقت املناسب من أجل تقدمي املساعدة اإلنسانية بناء على االحتياجات         

ــسانية      ــع حــاالت الطــوارئ اإلن ــع القطاعــات ويف مجي ــة االحتياجــات يف مجي ــة تلبي معهــا لكفال

  بصورة أوىف، وإذ تقر يف هذا الصدد بإجنازات الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ،

ضـرورة أن تعمـم الـدول األعـضاء ومنظمـات األمـم املتحـدة املعنيـة                 وإذ تكرر تأكيد      

ــاة املنظــور    واجلهــات ــة األخــرى مراع ــة املعني ــوع اجلــنس  الفاعل ــق بن ــساعدة   املتعل ــدمي امل يف تق

اإلنسانية، بسبل تشمل تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات والفتيان والرجال علـى حنـو       

شامل ومتـسق، وأن تأخـذ يف االعتبـار احتياجـات الـسكان املتـضررين، مبـن فـيهم األشـخاص                     

  ذوو اإلعاقة،

 إزاء تزايد التحديات اليت تواجههـا الـدول األعـضاء ونظـام      تعرب عن بالغ قلقها    وإذ  

األمم املتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية وقـدراما مـن جـراء عواقـب الكـوارث الطبيعيـة،        

يتصل منها بتأثري تغري املنـاخ الـذي ال يـزال قائمـا، وإذ تعيـد تأكيـد أمهيـة تنفيـذ           يف ذلك ما   مبا

بنـــاء قـــدرة األمـــم واتمعـــات علـــى مواجهـــة : ٢٠١٥-٢٠٠٥ هيوغـــو للفتـــرة عمـــل إطـــار 

يف  ، بوســائل منـها تــوفري املـوارد الكافيــة لــضمان احلـد مــن أخطـار الكــوارث، مبــا    )٣(الكـوارث 

ذلك االستثمار يف جمال التأهـب للكـوارث والعمـل علـى إعـادة البنـاء بـصورة أفـضل يف مجيـع                   

  ىل مرحلة التنمية،املراحل بدءا من مرحلة اإلغاثة إ

 بــأن بنــاء القــدرات الوطنيــة واحملليــة يف جمــايل التأهــب والتــصدي أمــر بــالغ وإذ تــسلم   

يـسهم يف حتقيـق األهـداف اإلنـسانية     واألمهية لزيادة فعالية جهود التصدي وإمكانيـة التنبـؤ ـا      

ــد      ــل واحلـ ــى التحمـ ــدرة علـ ــز القـ ــك تعزيـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــتجا واإلمنائيـ ــة إىل االسـ ــن احلاجـ بة مـ

  اإلنسانية، للحاالت

 تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية يف حــاالت  يف علــى أن تعزيــز التعــاون الــدويل  وإذ تــشدد  

 ديـسمرب /كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    ٦٦/٢٢٧الطوارئ أمر أساسـي، وإذ تعيـد تأكيـد قرارهـا            

  ، املتعلق بالتعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية٢٠١١

ــضا     ــشدد أي ــد     وإذ ت ــد تأكي ــسانية وإذ تعي ــدين أساســا للمــساعدة اإلن ــى الطــابع امل عل

ضرورة أن يتم استخدام القدرات واملعـدات العـسكرية، يف احلـاالت الـيت تـستخدم فيهـا تلـك                    

القــدرات واملعــدات لــدعم تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، مبوافقــة الدولــة املتــضررة ومبــا يتفــق مــع  

  يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، واملبادئ اإلنسانية، مباالقانون الدويل، 

_______________ 

)٣( A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار. 
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التهديدات واهلجمات العنيفة املتعمدة املتزايدة ضد العـاملني يف جمـال تقـدمي    وإذ تدين     

 واملرافـق املـستخدمة هلـذا الغـرض، مبـا           ، الطـيب  ، مبن فيهم العـاملون يف اـال       املساعدة اإلنسانية 

ــافي ــة، وإذ تال هـ ــشآت الطبيـ ــسانية      املنـ ــساعدة اإلنـ ــدمي املـ ــذلك يف تقـ ــسلبية لـ ــار الـ ــظ اآلثـ حـ

  احملتاجني، للسكان

فـيهم   االت الطـوارئ اإلنـسانية، مبـن      حبـ  املتـأثرين  األشـخاص    عـدد بارتفاع  وإذ تسلم     

ــصدد         ــذا ال ــام اخلاصــة، وإذ ترحــب يف ه ــا احتياج ــضع يف اعتباره ــا، وإذ ت ــشردون داخلي امل

ملتعلقــة حبمايــة املــشردين داخليــا يف أفريقيــا ومــساعدم      باعتمــاد اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ا   

وباســتمرار عمليــة التــصديق اجلاريــة علــى االتفاقيــة الــيت تعــد خطــوة هامــة حنــو تعزيــز اإلطــار    

  ومساعدم، املعياري الوطين واإلقليمي حلماية املشردين داخليا يف أفريقيا

يت تنطوي علـى إطـار قـانوين     ال )٤(١٩٤٩ بأمهية اتفاقيات جنيف لعام      وإذ تسلم أيضا    

  هلم، يف ذلك تقدمي املساعدة اإلنسانية حيوي حلماية املدنيني وقت احلرب، مبا

، القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس    فيه العنف   أن العنف، مباوإذ تالحظ مع بالغ القلق     

يزال ميارس عمدا ضد الـسكان املـدنيني يف          سيما العنف اجلنسي والعنف ضد األطفال، ال       وال

  الطوارئ، كثري من حاالت

 اجلهود اليت تواصـل األمـم املتحـدة بـذهلا لتحـسني االسـتجابة               مع التقدير  وإذ تالحظ   

االسـتجابة للحـاالت اإلنـسانية وحتـسني تنـسيق       للحاالت اإلنسانية، بطرق منها تعزيز قـدرات        

ز مـساءلة مجيـع   املساعدة اإلنسانية وتعزيز سـبل تـوفري التمويـل الكـايف املمكـن التنبـؤ بـه وتعزيـ           

تقر بأمهيـة تعزيـز اإلجـراءات اإلداريـة وعمليـات التمويـل املتعلقـة حبـاالت              اجلهات املعنية، وإذ  

  يتيح االستجابة هلذه احلاالت بفعالية وبناء على االحتياجات القائمة، الطوارئ مبا

 بــضرورة أن تواصــل مؤســسات األمــم املتحــدة العمــل بــشكل وثيــق مــع         وإذ تقــر  

  وطنية من أجل تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية يف امليدان،احلكومات ال

ــن دورة      ترحــب   - ١   ــسانية م ــشؤون اإلن ــق بال ــائج اجلــزء اخلــامس عــشر املتعل بنت

  ؛)٥(٢٠١٢املوضوعية لعام  الس االقتصادي واالجتماعي 

 إىل منسقة اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل                 تطلب  - ٢  

تنسيق واملساءلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية والقيادة يف إطار نظام األمـم املتحـدة              تعزيز ال 
_______________ 

 .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(

، )A/67/3/Rev.1 (٣الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسابعة والـــستون، امللحـــق رقـــم  :انظـــر )٥(
 .السابع الفصل
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ــة املـــشتركة بـــني      ــة الدائمـ ــها اللجنـ ــتعانة جبهـــات منـ ــاالت اإلنـــسانية، باالسـ ــتجابة للحـ لالسـ

الوكاالت، ويـب مبؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـة وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                     

جلهات الفاعلة األخرى يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ويف جمال التنميـة أن تواصـل             املعنية وا 

ــز تنــسيق املــساعدة        ــة العامــة لتعزي ــابع لألمان ــسانية الت ــشؤون اإلن ــسيق ال ــب تن العمــل مــع مكت

  اإلنسانية وزيادة فعاليتها وكفاءا؛

تعزيـز احلـوار     إىل منسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أن تواصـل           تطلب أيضا   - ٣  

الدول األعضاء بشأن العمليات واألنـشطة واملـداوالت الـيت تقـوم ـا اللجنـة الدائمـة                  مجيع  مع  

  املشتركة بني الوكاالت يف هذا الشأن؛

 تعزيـز  الدول األعضاء ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على مواصلة          تشجع  - ٤  

 يـشمل اجلميـع  ـج   اتباع دفلعامة، احلوار بشأن القضايا اإلنسانية، مبا يف ذلك السياسات ا   

  التشاور يف تقدمي املساعدة اإلنسانية؛من قدر أكرب  يتوخى فيه

 بــاجلهود الــيت بــذهلا مــؤخرا مكتـب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية إلقامــة  ترحـب   - ٥  

 شراكات مع املنظمات اإلقليمية والقطـاع اخلـاص، وتـشجع الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم                 

صلة تعزيز الشراكات على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللـي            املتحدة على موا  

ــسانية إىل         ــساعدة اإلن ــدمي امل ــال لتق ــى حنــو فع ــاون عل ــن أجــل التع ــة، م ــود الوطني ــا للجه  دعم

ــاد واإلنــــــسانية    ــادئ احليــــ ــة مببــــ ــا التعاونيــــ احملتــــــاجني، وضــــــمان أن تتقيــــــد يف جهودهــــ

  واالستقالل؛ والنـزاهة

سات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيـة، وعنــد االقتــضاء بغريهــا مــن   مبؤســيـب   - ٦  

اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، أن تواصــل بــذل اجلهــود لتحــسني 

االســـتجابة اإلنـــسانية يف حـــاالت الكـــوارث الطبيعيـــة والكـــوارث الـــيت يتـــسبب فيهـــا البـــشر 

ت االســتجابة للحــاالت اإلنــسانية علــى مجيــع   والطــوارئ املعقــدة عــن طريــق النــهوض بقــدرا  

الصعد، ومواصلة تعزيز تقدمي املساعدة اإلنـسانية وتنـسيقها علـى الـصعيد العـاملي ويف امليـدان،                  

باالستعانة بآليات منها آليات تنسيق اموعات القائمة، ودعمـا للـسلطات الوطنيـة يف الدولـة                

   الكفاءة والشفافية واألداء واملساءلة؛املتضررة، حسب االقتضاء، وعن طريق مواصلة حتسني

يعود بـه العمـل والتنـسيق مـع اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة املعنيـة مـن                  مبا تسلم  - ٧  

املتحـدة علـى مواصـلة اجلهـود         فائدة على فعالية االستجابة للحاالت اإلنسانية، وتشجع األمـم          

صليب األمحـر واهلـالل األمحـر    الرامية إىل تعزيز الـشراكات علـى الـصعيد العـاملي مـع حركـة الـ         

الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية العاملة يف جمـال تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية وغريهـا مـن               

  املشاركني يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت؛



A/RES/67/87 ئتعزيز تنسيق املســاعدة اإلنســانية اليت تقدمها األمم املتحـــدة يف حاالت الطوار  
 

5/11 

 إىل األمــــني العـــام أن يواصــــل تعزيـــز الــــدعم املقـــدم إىل املنــــسقني    تطلـــب   - ٨  

ون اإلنـسانية التـابعني لألمـم املتحـدة وإىل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة،         منسقي الشؤ /املقيمني

ــسقني         ــيني املنـ ــاليب تعـ ــسني أسـ ــوارد وحتـ ــد املـ ــالزم وحتديـ ــدريب الـ ــوفري التـ ــها تـ ــرق منـ بطـ

منـــسقي الـــشؤون اإلنـــسانية التـــابعني لألمـــم املتحـــدة واختيـــارهم وتعزيـــز املـــساءلة  /املقـــيمني

  أدائهم؛ عن

ــة يف حــاالت     برئيــسة جميــب  - ٩   ــة ومبنــسقة اإلغاث موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائي

ــار املنــسقني      ــة اختي ــة عــن عملي الطــوارئ أن تكثفــا مــشاوراما قبــل تقــدمي التوصــيات اخلتامي

  املقيمني يف البلدان اليت حيتمل أن حتتاج إىل عمليات كبرية للتصدي حلاالت الطوارئ؛

اد احللول لتعزيز قـدرا علـى اسـتقدام        إىل األمم املتحدة أن تواصل إجي      تطلب  - ١٠  

موظفني لشغل مناصب عليا يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ممن تتـوفر فـيهم املهـارة واخلـربة                   

ــاءة واملقــدرة          ــى معــايري الكف ــي يف املقــام األول أعل ــة، علــى أن تراع ــشرهم بــسرعة ومرون ون

ني واسـتقدام املـوظفني علـى أسـاس     والنـزاهة، مع إيالء االعتبـار الواجـب للمـساواة بـني اجلنـس          

أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، وتشجع يف هذا الصدد جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية علـى تعزيـز            

نظام املنسقني املقـيمني الـذي يـستند إليـه نظـام منـسقي املـساعدة اإلنـسانية، مـن أجـل ضـمان                    

ونظــام املنــسقني املقــيمني علــى يــة تطبيــق نظــام اإلدارة واملــساءلة موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائ

  تام؛ حنو

أن املساءلة جزء ال يتجزأ من املساعدة اإلنسانية الفعالة، وتشدد علـى        ب تسلم  - ١١  

 تعزيز مساءلة اجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية يف مجيع مراحـل تقـدمي          ضرورة

  املساعدة؛تلك 

بنـاء قـدرة    : ٢٠١٥-٢٠٠٥ هيوغو للفترة     أمهية تنفيذ إطار عمل    تعيد تأكيد   - ١٢  

تأكيـد أمهيـة تعزيـز فعاليـة التأهـب علـى             وتكـرر ،  )٣(األمم واتمعات على مواجهـة الكـوارث      

الـدورة الرابعـة   عقـد  ، وتتطلـع إىل   إطـار العمـل    مـن    ٥ الوطين واحمللي وفقـا لألولويـة        ينالصعيد

ــأللمنتــــدى العــــاملي للحــــد مــــن    ٢٣ إىل ١٩ر الكــــوارث يف جنيــــف يف الفتــــرة مــــن  اخطــ

  ؛٢٠١٣ مايو/أيار

مـوارد كافيـة ميكـن التنبـؤ      رصـد  بالدول األعضاء واتمع الدويل زيادة       يب  - ١٣  

بنـاء القـدرة    لحد من أخطار الكوارث، مـن أجـل     لا ويسهل االستعانة ا يف الوقت املناسب        

 اإلنـسانية واإلمنائيـة     املـساعدة  لتقـدمي  برامج تكميليـة  بسبل منها تنفيذ     ،على مواجهة الكوارث  

 حلـاالت الطـوارئ اإلنـسانية،       صديوزيادة تعزيز القـدرات الوطنيـة واحملليـة علـى التأهـب والتـ             
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وتــشجع كــذلك علــى توثيــق التعــاون يف هــذا الــصدد بــني اجلهــات الوطنيــة املعنيــة واجلهــات    

  جمال التنمية؛ويف  الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية

الدول األعـضاء واألمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى املعنيـة علـى اختـاذ            حتث    - ١٤  

مزيد من اخلطوات لكفالة تنسيق تلبية االحتياجات الغذائيـة والتغذويـة للـسكان املتـضررين يف                

حاالت الطوارئ، والسعي يف الوقت ذاته إىل ضمان أن تدعم هـذه اخلطـوات االسـتراتيجيات             

  امج الوطنية الرامية إىل حتسني األمن الغذائي؛والرب

إزاء التحديات املاثلة يف جماالت منها احلصول بـشكل آمـن           تعرب عن القلق      - ١٥  

على الوقود وخشب الوقود والطاقة البديلة واستعماهلا وتوفري املياه واملرافق الـصحية واملالجـئ          

الطــوارئ اإلنـسانية، وحتــيط علمـا مــع   واملـواد الغذائيـة وخــدمات الرعايـة الــصحية يف حـاالت     

ــال يف      ــاون الفعـ ــز التعـ ــدويل لتعزيـ ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــذة علـ ــادرات املتخـ ــدير باملبـ التقـ

  الصدد؛ هذا

يف ذلـك مؤسـسات األمـم املتحـدة املعنيـة واالحتـاد               اتمع الدويل، مبا   تشجع  - ١٦  

د الـدول األعـضاء الراميـة إىل    الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، على دعم جهـو   

تعزيز قدرا على التأهب للكوارث والتصدي هلا ودعم اجلهود اليت تبـذل، حـسب االقتـضاء،                

يـشمل األخطـار املتـصلة بقلـة املنعـة       لتعزيز نظم التعرف على أخطـار الكـوارث ورصـدها، مبـا          

  واألخطار الطبيعية؛

ــد عــدد ترحــب   - ١٧   ــن بتزاي ــادرات  م ــا املب  ــصعيدين اإلقليمــي   املــضطلع ــى ال عل

تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة لإلغاثــة واإلنعــاش األويل يف        لوالــوطين 

حاالت الكوارث وتنظيمها علـى الـصعيد الـوطين، وتـشجع الـدول األعـضاء، وعنـد االقتـضاء                   

ــة، علــى اختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات ال   ــة واســتعراض املنظمــات اإلقليمي ــة األطــر التنفيذي لقانوني

، االقتـضاء  ، مـع مراعـاة تلـك املبـادئ، حـسب          هـا تعزيزو لإلغاثة الدولية يف حـاالت الكـوارث      

الحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر          ا اخرمـؤ   الـيت بـذهلا    وترحب باجلهود 

ــشأن         ــوذجي ب ــانون من ــدويل لوضــع ق ــاين ال ــسانية واالحتــاد الربمل ــشؤون اإلن ــسيق ال ــب تن ومكت

  املوضوع؛ هذا

 الــدول علــى يئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الــسلطات احملليــة          تــشجع  - ١٨  

ية من أجل كفالـة التأهـب علـى حنـو       هلاألاملنظمات  واملنظمات غري احلكومية الوطنية واحمللية و     

 وبـشكل ميكـن التنبـؤ بـه،        الوقـت املناسـب   أفضل لتقدمي املساعدة اإلنسانية على حنو فعال ويف         

 ة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنـسانية علـى تقـدمي الـدعم            ملاعم املتحدة واملنظمات ال   وتشجع األم 
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البلــدان  هلــذه اجلهــود بــسبل تــشمل، حــسب االقتــضاء، نقــل التكنولوجيــا والدرايــة الفنيــة إىل   

  املتضررة؛  تعزيز قدرات التنسيق لدى الدولالنامية وتقدمي الدعم للربامج الرامية إىل

ــب   - ١٩   ــاي ــسانية      بكيان ــساعدة اإلن ــدمي امل ــال تق ــة يف جم ــم املتحــدة العامل ت األم

واملنظمات اإلنسانية املعنية األخرى والشركاء يف جمال التنمية والقطاع اخلاص والبلدان املاحنـة             

املتاحـة  واصـلة االسـتفادة مـن األدوات      مز التعاون والتنسيق فيما بينـهم و      يوالدول املتضررة تعز  

د يالقــدرة علــى الــصمود علــى الــصع تعــزز  اإلنــسانية وتقــدميها بطــرقختطــيط املــساعدةهلــا يف 

 املـستدامني   تدعم اجلهود املبذولة من أجل التأهيل والتعمري      و والوطين واإلقليمي    اتمعي/احمللي

  ؛تطوير أدوات مناسبة هلذا الغرضمواصلة و

ساعدة  منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات العاملــة يف جمــال تقــدمي املــ تــشجع  - ٢٠  

اإلنعـاش املبكـر يف براجمهـا املتعلقـة        تعمـيم مراعـاة   اإلنسانية على مواصلة بذل اجلهود من أجل        

بتقدمي املساعدة اإلنسانية، وتسلم بضرورة توفري مزيـد مـن التمويـل لإلنعـاش املبكـر، وتـشجع           

لتنبـؤ بـه،   على حنو يتسم باملرونة ميكن ا    وعلى توفري التمويل لإلنعاش املبكر يف الوقت املناسب         

  باالستعانة بأدوات منها أدوات تقدمي املساعدة اإلنسانية القائمة؛

 ادراسـة آلياـ   ى  لـ ع املعنيـة ات األمـم املتحـدة      ؤسس الدول األعضاء وم   تشجع  - ٢١  

هــود جلعلــى حنــو ميكــن االســتعانة بــه بقــدر أكــرب تمويــل ال التعجيــل بتــوفرية مــن أجــل يــتمويلال

  من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة اإلنعاش، حيثما كان ذلك ممكنا؛لتأهب واالستجابة واالنتقال ا

ــة األمــم املتحــدة     حتــيط علمــا   - ٢٢   ــدول األعــضاء ومنظوم ــذهلا ال ــيت تب ــاجلهود ال  ب

واتمع الدويل يف سبيل تعزيز التأهب حلاالت الطوارئ اإلنـسانية والقـدرة علـى التـصدي هلـا                  

إىل  ويـب بـاألمم املتحـدة والـشركاء املعنـيني            على كل من الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي،      

  مواصلة تقدمي الدعم يف هذا الصدد؛

اجلهــود الراميــة إىل تــوفري التعلــيم يف حــاالت الطــوارئ اإلنــسانية،       تــشجع   - ٢٣  

  لغايات منها اإلسهام يف االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛

سانية علــى مواصــلة العمــل مــع الــدول    مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــ تــشجع  - ٢٤  

ــةاألعــضاء وكيانــات األمــم املتحــدة   ــادل املعلومــات،  املعني  بطــرق منــها االســتعانة  لتــسهيل تب

، لتحـــسني التأهــب حلـــاالت الطـــوارئ  طــراف األيـــع مج ىلــ ع هـــافهمالـــيت يــسهل  البيانــات  ب

  واالستجابة للحاالت اإلنسانية؛

ــب  - ٢٥   ــم املتحــدة املعنيــ   ي ــداءات     مبؤســسات األم ــة الن ــدعم حتــسني عملي ة أن ت

املوحدة بوسائل منها املشاركة يف تقييم االحتياجات املشتركة وإعداد خطط العمـل اإلنـسانية          
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مـن   املتعلقة بنـوع اجلـنس    املشتركة بطرق منها إجراء حتليل أفضل للموارد املخصصة للمسائل          

 ضلفـ ا وأ تنـسيق  رثـ أكتعراض  اسـ  ل على إجراء  مالع بطرق منها  ،أجل زيادة تطوير هذه العملية    

 حـاالت    أي حالـة مـن      لالحتياجات وخطط العمل اإلنـسانية املـشتركة يف        الو مش وأوسع اتوقيت

بوصــفها أداة للتخطــيط االســتراتيجي لألمــم املتحــدة وحتديــد أولوياــا وإشــراك        ، الطــوارئ

رورة أن تعـد  املنظمات اإلنسانية املعنية األخرى يف العمليـة، وتكـرر يف الوقـت ذاتـه تأكيـد ضـ                

  املتضررة؛ بالتشاور مع الدول النداءات املوحدة 

إىل الــدول األعــضاء واملؤســسات اإلنــسانية املعنيــة يف منظومــة األمــم   تطلــب   - ٢٦  

املتحدة واجلهات الفاعلة املعنية األخرى يف جمال تقدمي املساعدة اإلنـسانية أن تكفـل، يف مجيـع          

يف ذلـك التأهـب للكـوارث وتقيـيم االحتياجـات،          اجوانب االستجابة للحـاالت اإلنـسانية، مبـ       

مراعاة االحتياجات اخلاصة للـسكان املتـضررين، تـسليما منـها بـأن مراعـاة عوامـل منـها نـوع                     

 شـامل   علـى حنـو    ستجابةال ا لكفالةأمر ال غىن عنه     اجلنس والسن واإلعاقة على النحو املناسب       

اجلهـود املبذولـة لـضمان تعمـيم مراعـاة      نسانية، وتشجع يف هذا الـصدد       لالحتياجات اإل وفعال  

احتياجـات األشـخاص ذوي    ومراعـاة  يف تقدمي املساعدة اإلنـسانية     وع اجلنس ناملتعلق ب املنظور  

  هاتنفيـذ  ويف احلد من خماطر الكوارث واملساعدة اإلنـسانية واإلنعـاش   مجا تصميم بر يفاإلعاقة  

   حسب االقتضاء؛،إعادة اإلعمار بعد حاالت الطوارئ اإلنسانيةجهود ويف 

 مبؤســسات األمــم املتحــدة العاملــة يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية    يــب   - ٢٧  

، بالتشاور مـع الـدول األعـضاء، حـسب االقتـضاء، قاعـدة األدلـة الـيت تـستند إليهـا يف             تعزز أن

 تقدمي املساعدة اإلنسانية، عن طريق مواصلة إنشاء آليات مـشتركة لتحـسني نوعيـة التقييمـات           

املتصلة باالحتياجات اإلنسانية وشفافيتها وموثوقيتها وحتقيق املزيـد مـن التقـدم بـشأا، بـسبل                

تشمل حتسني مجع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس والـسن واإلعاقـة وحتليلـها واإلبـالغ               

عنها لغرض تقييم أدائها يف جمال تقدمي املـساعدة، وأن تكفـل اسـتخدام هـذه املنظمـات ملـوارد              

  اعدة اإلنسانية بأكرب قدر من الفعالية؛املس

ــز    يــب  - ٢٨   ــسانية تعزي ــاألمم املتحــدة وشــركائها يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلن  ب

اجلهات املعنية األخـرى، واملـضي       ومجيعاملساءلة أمام الدول األعضاء، مبا فيها الدول املتضررة         

 منـها رصـد املـساعدة اإلنـسانية     يف تعزيز اجلهود من أجل االستجابة للحاالت اإلنسانية بـسبل         

ــدروس املست    ــع إدراج ال ــا م ــدموا وتقييمه ــيت يق ــصال ــسكان   خل ــع ال ــشاور م ــربامج والت ة يف ال

  املتضررين من أجل تلبية احتياجام على النحو املناسب؛

توفر موارد كافية ميكن التنبؤ ـا ويـسهل االسـتعانة           أن   باجلهات املاحنة    يب  - ٢٩  

 االحتياجات املقدرة ومبا يتناسب معها، حلاالت منـها حـاالت   يف ضوءناسب، ا يف الوقت امل   
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نظــر يف تقــدمي تعهــدات متعــددة الــسنوات يف تأن تتــوافر هلــا مــوارد كافيــة، و الطــوارئ الــيت ال

واصـل تقـدمي الـدعم لقنـوات        تأن  وقت مبكر إىل الصناديق امعة ألموال املساعدة اإلنسانية و        

 كفالة التقيـد   من أجل اجلهود  بذل  جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية، وتشجع      التمويل املتنوعة يف    

وتــشجع يف هــذا الــصدد القطــاع اخلــاص   ،)٦(اإلنــسانية ملبــادئ واملمارســات الــسليمة للمــنح با

واتمع املـدين والكيانـات املعنيـة األخـرى علـى تقـدمي تربعـات يف هـذا الـشأن تكـون مكملـة                        

   أخرى؛للتربعات املستمدة من مصادر

 باإلجنازات اهلامـة الـيت حققهـا الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ               ترحب  - ٣٠  

لكفالة التصدي حلاالت الطوارئ اإلنسانية على حنو أفضل من حيـث توقيتـها وإمكانيـة التنبـؤ                 

ــة مواصــلة حتــسني أداء الــصندوق    وتــشجع يف هــذا الــصدد صــناديق األمــم   ،ــا، وتؤكــد أمهي

اســـتعراض وتقيـــيم ب، رورة، عنـــد الـــضى القيـــاملـــعوكاالـــا املتخصـــصة املتحـــدة وبراجمهـــا و

 مـوال األصـرف  ضـمان   ض  بغر بينها   ات القائمة الشراكاملتبعة يف إطار    مارسات  املسياسات و ال

من أجل ضمان استخدام املـوارد بـأكرب       الصندوق إىل الشركاء املنفذين يف الوقت املناسب       من

  ساءلة والشفافية؛قدر ممكن من الكفاءة والفعالية وامل

ــضاء  يـــب  - ٣١   ــدول األعـ ــع الـ ــصندوق  أن ت جبميـ ــا إىل الـ ــادة تربعاـ ــر يف زيـ نظـ

املركزي ملواجهة الطوارئ وتدعو القطاع اخلاص ومجيـع املعنـيني مـن األشـخاص واملؤسـسات        

ــدمي        ــة بتق ــات إىل التعهــدات احلالي ــضاف التربع ــى ضــرورة أن ت ــشدد عل ــذلك، وت ــام ب إىل القي

   الربامج اإلنسانية وأال متس باملوارد املتاحة للتعاون الدويل من أجل التنمية؛املساعدة إىل

 ضـرورة حـصول مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية علـى متويـل           تكرر تأكيـد    - ٣٢  

ــضاء        ــدول األعـ ــع الـ ــب جبميـ ــضل، ويـ ــو أفـ ــى حنـ ــه علـ ــؤ بـ ــن التنبـ ــاف ميكـ ــر يف ت  أنكـ نظـ

  تربعاا؛ زيادة

م مجيع الدول واألطراف يف أي نـزاع مـسلح حبمايـة            ضرورة التزا تعيد تأكيد     - ٣٣  

املدنيني يف الرتاعات املسلحة وفقا للقانون اإلنساين الـدويل، وتـدعو الـدول إىل التـرويج لثقافـة           

ــسنني واألشــخاص        ــال وامل ــساء واألطف ــاة االحتياجــات اخلاصــة للن ــع مراع ــة، م ــا احلماي قوامه

  اإلعاقة؛ ذوي

ري ملنـع أعمـال العنـف الـيت ترتكـب ضـد الـسكان          تخذ تـداب  أن ت بالدول  يب    - ٣٤  

املدنيني يف الرتاعات املسلحة واتباع أساليب ناجعة يف التصدي لتلك األعمال وضـمان سـرعة              

_______________ 

)٦( A/58/99-E/2003/94رفق الثاين، امل. 
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تقدمي املسؤولني عن ارتكاا إىل العدالة، وفقا ملا تقضي به القوانني الوطنية للـدول واللتزاماـا    

  مبوجب القانون الدويل؛

القــائم علــى أســاس نــوع الــدول األعــضاء علــى التــصدي للعنــف  مجيــع حتــث   - ٣٥  

يف حاالت الطوارئ اإلنسانية وكفالـة وفـاء قوانينـها ومؤسـساا بـأغراض منـع أعمـال                   اجلنس

واإلسراع يف التحقيـق فيهـا وحماكمـة مرتكبيهـا، ويـب             القائم على أساس نوع اجلنس    العنف  

ــبالــدول واألمــم املتحــدة ومجيــع املنظمــات   ــةة يف جمــال تقــدمي املــساعدة  العامل   اإلنــسانية املعني

 وتعزيز القدرات، دف احلد من هذا العنف وكفالـة          تهاومواءماالستجابة  سبل  حتسني تنسيق   

  لضحاياه؛ تقدمي خدمات الدعم

كإطـار دويل هـام حلمايـة        )٧( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخلي     تقر  - ٣٦  

 ،لــدول األعــضاء والوكــاالت اإلنــسانية علــى مواصــلة العمــل معــااملــشردين داخليــا، وتــشجع ا

 سعيا إىل تلبية احتياجات املشردين داخليـا بـشكل ميكـن    ،بالتعاون مع اتمعات احمللية املضيفة  

التنبؤ به على حنو أفضل، وتدعو يف هذا الصدد إىل مواصلة تقدمي الدعم الدويل وتعزيـزه، عنـد       

  القدرات؛  يف جمال بناءالدولا بذهليت تالطلب، للجهود ال

 جبميـــع الـــدول واألطـــراف يف حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية املعقـــدة،  يـــب  - ٣٧  

بعـد انتـهاء الـرتاع، يف البلـدان الـيت يعمـل فيهـا         سيما يف الرتاعات املسلحة ويف حاالت مـا    وال

لة مــن موظفــو تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية أن تتعــاون بــصورة تامــة، طبقــا لألحكــام ذات الــص   

القـــانون الـــدويل والقـــوانني الوطنيـــة، مـــع األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت واملنظمـــات اإلنـــسانية  

ــوهلم إىل     ــسانية ووصـ ــساعدة اإلنـ ــدمي املـ ــال تقـ ــاملني يف جمـ ــالمة العـ ــل سـ ــرى، وأن تكفـ  األخـ

ــاءة        ــؤدوا بكف ــم أن ي ــسىن هل ــث يت ــدات حبي ــدادات واملع ــصال اإلم ــق وإي  مقاصــدهم دون عوائ

ين، مبـــــن فـــــيهم الالجئـــــون  مـــــساعدة الـــــسكان املـــــدنيني املتـــــضرر مهمتـــــهم املتمثلـــــة يف

  داخليا؛ واملشردون

 زيادة حتسني نظـام األمـم املتحـدة إلدارة األمـن،         صوببالتقدم احملرز   ترحب    - ٣٨  

وتؤيـد النـهج الــذي اختـذه األمـني العــام لكفالـة تركيــز نظـام إدارة األمـن علــى متكـني منظومــة         

ياـا وبراجمهـا وأنـشطتها مـن خـالل اإلدارة الفعالـة للمخـاطر الـيت              األمم املتحدة من تنفيـذ وال     

  يتعرض هلا موظفوها أثناء القيام مبهامهم، مبا فيها تقدمي املساعدة اإلنسانية؛

 األمـــم املتحـــدة واجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة األخـــرى يف جمـــال تقـــدمي شجعتـــ  - ٣٩  

 دارة املخـاطر إقامـة عالقـات جيـدة مــع    املـساعدة اإلنـسانية علـى أن تراعـي يف اســتراتيجياا إل    

_______________ 

)٧( E/CN.4/1998/53/Add.2 املرفق ،. 
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احلكومات الوطنية واحمللية وبناء الثقة معهـا وتـشجع اتمعـات احملليـة ومجيـع اجلهـات الفاعلـة              

ــدمي       ــة تقـ ــة إمكانيـ ــل إتاحـ ــن أجـ ــدها مـ ــل تواجـ ــى تقبـ ــة علـ ــا  املعنيـ ــسانية وفقـ ــساعدة اإلنـ املـ

  اإلنسانية؛ للمبادئ

 ريرا عن اإلجراءات املتخذة لـتمكني األمـم       إىل األمني العام أن يقدم تق     تطلب    - ٤٠  

املـوظفني ونـشرهم بـسرعة ومرونـة وشـراء املـواد             تعـيني املتحدة من مواصلة تعزيز قدرا على       

الالزمــة لإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ واحلــصول علــى اخلــدمات يف هــذا اــال حمليــا وبــسرعة 

صـرف األمـوال    ك، واإلسراع يفوعلى حنو يتسم بالفعالية من حيث التكلفة، حيثما ينطبق ذل  

  لدعم احلكومات وأفرقة األمم املتحدة القطرية يف تنسيق املساعدة اإلنسانية الدولية؛

ة منــاث إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا التطلــب أيــضا  - ٤١  

، تقريـرا   ٢٠١٣والستني، عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضوعية لعـام            

عن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت                       

الطــــوارئ، وأن يقــــدم إىل اجلمعيــــة تقريــــرا عــــن تفاصــــيل اســــتخدام الــــصندوق املركــــزي  

  .الطوارئ ملواجهة

  ٥٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٣

  


