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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Add.1 و A/57/L.64) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ  - ١٥٣/٥٧

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 أيضـا مبذكـرة األمـني العـام عـن تعزيـز أداء الصنـدوق الدائـر املركـزي للـطوارئ واالسـتفادة منه(٢)، املقدمـة عمـال 

بالقرار ١٠٧/٥٦ املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 

وإذ تؤكـد احلاجـة إىل متابعـة تنـاول التمويـل والتنسـيق والتخطيـط االسـتراتيجي يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة وحـــاالت الطــوارئ 

املعقدة، وال سيما يف االنتقال من األنشطة الغوثية إىل األنشطة اإلمنائية، 

وإذ يسـاورها بالــــــغ القلــــــق إزاء اآلثــار املتفاقمــة الــيت حتدثــها األمــــراض اخلطــرية، وال ســيما جائحــة فــريوس نقــص املناعــة 

البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز)، يف سياق الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة، 

وإذ يساورها القلق إزاء احلاجة إىل تعبئة مستويات كافية من األموال للمساعدة اإلنسانية اليت تقدم يف حاالت الطوارئ، 

ـــة مــن  وإذ تالحـظ مـع االهتمـام اجلـهود الـيت تبذهلـا اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت لوضـع خطـة العمـل املتعلقـة باحلماي

االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف األزمات اإلنسانية، 

وإذ ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء، مع ما يوفـره مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع لألمانـة العامـة مـن تيسـري يف 

ـــدمي املســاعدة الدوليــة يف جمــال  هـذا الصـدد، وبالتعـاون مـع الفريـق االستشـاري الـدويل للبحـث واإلنقـاذ، ـدف رفـع الكفـاءة والفعاليـة يف تق
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البحث واإلنقاذ باملناطق احلضريـة، وإذ تشـري إىل قرارهـا ١٥٠/٥٧ املـؤرخ ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، املعنـون �تعزيـز فعاليـة وتنسـيق 

املساعدة الدولية املقدمة يف جمال البحث واإلنقاذ باملناطق احلضرية�، 

ترحب بنتائج اجلزء اخلامس املتعلق بالشؤون اإلنسـانية مـن الـس االقتصـادي واالجتمـاعي خـالل دورتـه املوضوعيـة  - ١

لعام ٢٠٠٢؛ 

ترحب أيضــا بـالتقدم الـذي أحـرزه منسـق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية  - ٢

التابع لألمانة العامة يف تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة؛ 

تؤكد على أمهية مناقشة السياسات واألنشطة اإلنسانية يف اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي؛  - ٣

يب مبؤسسات منظومة األمـم املتحـدة ذات الصلـة، وسـائر املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، واحلكومـات واملنظمـات  - ٤

غري احلكومية، أن تتعاون مع األمني العام ومنسق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ لضمـان تنفيـذ ومتابعـة القـرارات واالسـتنتاجات املتفـق عليـها يف 

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

تدعو الس االقتصادي واالجتماعي إىل مواصلة النظر يف ســبل اسـتمرار تعزيـز اجلـزء املتعلـق بالشـؤون اإلنسـانية مـن  - ٥

دورات الس اليت تعقد يف املستقبل، مبا يف ذلك عن طريق إقرار نتائج مداوالته اليت مت التوصل إليها عن طريق املفاوضات؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يواصـل إطـالع احلكومـات بانتظـام علـى اسـتخدام الصنـدوق الدائـر املركـزي للطـــوارئ،  - ٦

وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمسني تقريرا عن استخدام الصندوق؛ 

ـــة، مبــا  يـب مبؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة اإلنسـانية واإلمنائيـة ذات الصلـة، وسـائر املنظمـات الدوليـة ذات الصل - ٧

فيـها مؤسسـات بريتـون وودز، واحلكومـات، واملنظمـات غـري احلكوميـة، أن تســـتعرض وســائلها للتخطيــط وتعبئــة املــوارد وأن حتقــق يف هــذا 

اال مزيدا من االتســاق فيمـا بينـها بغيـة تيسـري االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، وأن ترفـع إىل األمـني العـام تقـارير عـن اإلجـراءات املتخـذة يف 

هذا الصدد؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم، حسـب االقتضـاء وبالتعـاون مـع اجلـهات الفاعلــة ذات الصلــة، وال ســيما برنــامج  - ٨

األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، بدراسـة سـبل ووسـائل تعزيـز االسـتجابة اإلنسـانية وتعبئـة مزيـد مـن املـوارد 

فيما يتصل باملساعدة اإلنسانية املقدمة يف حــاالت الطـوارئ يف املنـاطق الـيت تكـثر فيـها معـدالت اإلصابـة بـاألمراض اخلطـرية، وال سـيما فـريوس 

نقص املناعة البشرية/اإليدز، على أن يراعـي آثـار األمـراض اخلطـرية، وال سـيما فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، علـى اتمعـات الضعيفـة 

وإعالن االلتزام بشأن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز(٣)، وأن يقدم تقريرا عن اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد؛ 

تؤكد على أمهية تنفيذ خطـة العمـل املتعلقـة باحلمايـة مـن االسـتغالل واالعتـداء اجلنسـيني يف األزمـات اإلنسـانية، الـيت  - ٩

ـــة مبــا يتســق مــع اخلــربات  وضعتـها اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت، وحتـث اللجنـة الدائمـة علـى مواصلـة صقـل اخلطـة وأنشـطة املتابع

املكتسبة على الصعيد امليداين؛ 

                                                           
القرار دإ-٢/٢٦، املرفق.  (٣)
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ـــة يف حــاالت الطــوارئ ومبوظفيــه لألنشــطة الــيت اضطلعــوا ــا يف إدارة املعلومــات يف حــاالت  تشـيد مبنسـق اإلغاث - ١٠

الطوارئ، وتؤكد على أن هناك حاجة إىل مواصلـة السـلطات الوطنيـة، ووكـاالت اإلغاثـة، وسـائر اجلـهات الفاعلـة ذات الصلـة، حتسـني تبـادل 

املعلومات املتصلة بالكوارث الطبيعيـة وحـاالت الطـوارئ املعقـدة، مبـا يف ذلـك املعلومـات عـن االسـتجابة يف حـاالت الكـوارث والتخفيـف مـن 

�Re والشـبكة  l i efWeb� آثارها، وإىل اإلفادة الكاملة من خدمات األمم املتحـدة اإلعالميـة يف حـاالت الطـوارئ، مثـل شـبكة اإلغاثـة

اإلقليمية املتكاملة للمعلومات؛ 

ــة تدخـل يف نطـاق واليـة األمـني العـام علـى حنـو  تؤكد أن تنسيق املساعدة اإلنسانية يف منظومة األمم املتحدة هي مهم - ١١

ـــه،  مـا هـو مبـني يف القـرار ١٨٢/٤٦، وأن مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ينبغـي أن يفيـد مـن التمويـل الكـايف علـى حنـو أكـثر قابليـة للتنبـؤ ب

وتطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـــا الثامنــة واخلمســني، مــن خــالل الــس االقتصــادي  - ١٢

ـــيت تقدمــها األمــم املتحــدة يف  واالجتمـاعي يف دورتـه املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٣، تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية ال

ـــوز/يوليــه ٢٠٠٢، وهــذا  حـاالت الطـوارئ، مبـا يف ذلـك تنفيـــــذ ومتابعـة قـرار الـس االقتصـــــــادي واالجتمـاعي ٣٢/٢٠٠٢ املـؤرخ ٢٦ مت

القرار. 

اجللسة العامة ٧٥ 

١٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

 


