
A/RES/56/107 األمــم املتحـدة 

Distr.: General
7 February 2002 اجلمعية العامة 

الدورة السادسة واخلمسون 

البند ٢٠ (أ) من جدول األعمال

01 48078

 

قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Add.1و A/56/L.55) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ  - ١٠٧/٥٦

إن اجلمعية العامة، 

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

اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي األخرى ذات الصلة، وإىل استنتاجات الس املتفق عليها، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام(١)، 

وإذ  حتيط علما أيضا مبذكرة األمني العام عن تعزيز أداء الصندوق الدائـر املركـزي للـطوارئ واالسـتفادة منـه(٢)، الـيت قدمـت إىل 

اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني عمال بقرارها ٩٥/٥٤ املؤرخ ٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 

وإذ تقـر بأمهيـة الصنـدوق الدائـر كآليـة تدفـق نقـدي الغـرض منـها تصـدي مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة للطـوارئ يف الوقــت 

املناسب وبصورة فورية وفعالة ومنسقة، 

وإذ تقـر أيضـا بـأن منـط االسـتفادة مـن الصنـدوق الدائـر كـان متفاوتـا يف السـنوات األخـرية وبضـرورة العمـــل علــى أن يســتخدم 

الصندوق حيثما تكون  احلاجات على أشد وأمس ما يكون، 

ــد الـس االقتصـادي واالجتمـاعي اجلـزء الرابـع املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية خـالل دورتـه املوضوعيـة لعـام  ترحب بعق - ١

٢٠٠١؛ 

تدعو الس االقتصادي واالجتماعي إىل مواصلة النظــر يف سـبل مواصلـة تعزيـز اجلـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن  - ٢

دورات الس اليت تعقد يف املستقبل؛ 

تؤكد على أمهية مناقشة السياسات واألنشطة اإلنسانية يف اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي؛  - ٣
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يب مبؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلـة، وسـائر املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، واحلكومـات، واملنظمـات  - ٤

غري احلكومية، أن تتعاون مـع األمـني العـام ومنسـق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ لضمـان تنفيـذ ومتابعـة االسـتنتاجات املتفـق عليـها يف 

اجلزء املتعلق بالشؤون اإلنسانية من الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي يف حينها؛ 

ــالتقدم الـذي أحـرزه منسـق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع  ترحب ب - ٥

لألمانة العامة يف تعزيــز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة؛ 

تعرب عن بالغ تقديرها للحكومات اليت سامهت يف الصندوق الدائر املركزي للطوارئ؛  - ٦

تشـجع علـى حتسـني االسـتفادة مـن الصنــدوق الدائــر، ويف هــذا الســياق تؤيــد اقــتراح األمــني العــام توســيع نطــاق  - ٧

استخدام الصندوق حبيث يشمل املسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة، واملسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة لالحتياجـات اجلديـدة 

يف حــاالت الطــوارئ الطويلــة ويف الترتيبــات املتعلقــة بســالمة موظفــي االســتجابة حلــاالت الطــوارئ العــاملني يف األمــم املتحــدة واملوظفــني 

املرتبطني ا؛ 

تقرر أن يتم عند استخدام الصندوق الدائر على نطـاق موسـع، اتبـاع اإلجـراءات والصالحيـات ذاـا الـيت حتـددت يف  - ٨

القرار ١٨٢/٤٦ بالنسبة لدفع السلف ورد مبالغها ملوارد الصندوق؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يطلع احلكومات بانتظام علـى اسـتخدام الصنـدوق الدائـر، وأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف  - ٩

دورا السابعة واخلمسـني تقريـرا عـن االسـتفادة مـن الصنـدوق وعـن التحسـينات األخـرى املمكـن إدخاهلـا علـى اختصاصاتـه بغيـة تعزيـز عملـه 

واالستفادة منه، فيما يتصل، يف مجلة أمور، باحلاجــة املاسـة إىل تقـدمي مسـاعدات عاجلـة إىل الكثـري ممـا يسـمى حـاالت الطـوارئ املنسـية الـيت ال 

ختصص هلا أموال كافية؛ 

تطلب أيضا إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورــا السـابعة واخلمسـني، عـن طريـق الـدورة املوضوعيـة  - ١٠

ـــها األمــم املتحــدة يف  للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي لعـام ٢٠٠٢، تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تقدم

حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك تنفيذ ومتابعة استنتاجات الس املتفق عليها والتقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار. 

اجللسة العامة ٨٧ 

١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 


