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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ]) Add.1و A/61/L.46(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

املــساعدة اإلنــسانية الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة يف   تعزيــز تنــسيق - ٦١/١٣٤
 الطوارئ حاالت 

 ،إن اجلمعية العامة 
ئ  واملبـاد ١٩٩١ديـسمرب  / كـانون األول ١٩ املؤرخ ٤٦/١٨٢ قرارها عيد تأكيدإذ ت  

قــرارات اجلمعيـــة العامـــة واجمللــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي    التوجيهيــة الـــواردة يف مرفقـــه، و 
 ، واستنتاجات اجمللس املتفق عليهااألخرى ذات الصلة

 عن تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها            بتقرير األمني العام   حتيط علما  وإذ 
 ،)١(األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ

 بتقرير األمني العام عـن الـصندوق املركـزي لالسـتجابة حلـاالت         ط علما أيضا  وإذ حتي  
  ، )٢(الطوارئ
 يف   واالسـتقالل  اهةنــز  أمهية تـوخي مبـادئ احليـاد واإلنـسانية وال          وإذ تؤكد من جديد    

 تقدمي املساعدة اإلنسانية،
ــالغ القلــق مــع  وإذ تالحــظ  ــد يف  حجــم عــدد وب ــة وتأثريهــا املتزاي   الكــوارث الطبيعي

اختـاذ تـدابري مـستدامة علـى مجيـع الـصعد للحـد               السنوات األخرية، وإذ تعيد تأكيد احلاجة إىل        
وأمهيـة   من تأثر اجملتمعات باألخطار الطبيعيـة، باتبـاع هنـج متكامـل يتـصدى ألخطـار متعـددة،                   

املـستدامة،   وإدراج احلد من أخطار الكوارث كجزء من اسـتراتيجيات التنميـة الطويلـة األجـل            

_______________ 
)١( A/61/85-E/2006/81 . 
)٢( A/61/85/Add.1-E/2006/81/Add.1 . 



A/RES/61/134 

2 

بنــاء قــدرة األمــم : ٢٠١٥-٢٠٠٥  للفتــرة هيوغــوعمــل  وإطــار )٣(راعــاة إعــالن هيوغــومــع م
 ،)٤(واجملتمعات على مواجهة الكوارث

 أن العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف القـائم علـى أسـاس                  القلـق  بالغ مع  أيضا وإذ تالحظ  
 مـن   ني يف كـثري   بصورة متعمدة ضد السكان املدني     يوجه   ال يزال اجلنس والعنف ضد األطفال،     

 حاالت الطوارئ،
كفالــة ولعلــى ضــرورة حــشد املــوارد الكافيــة لتقــدمي املــساعدة اإلنــسانية    تــشددوإذ  
ــى حنــو توزيع ــا عل ــى صــعيد   ه ــصافا عل ــر إن ــسانية وكــذلك     أكث ــة لحــاالت الطــوارئ اإلن تغطي
 القطاعات بصورة أوىف، مجيعات احتياج

دة لتحـــسني االســـتجابة  اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا األمـــم املتحـــوإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير 
االسـتجابة اإلنـسانية وحتـسني تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية              قـدرات    بطرق منها تعزيـز   اإلنسانية،  

 كن التنبؤ به،الكايف والذي ميتمويل زيادة الو
مـن   بنتـائج اجلـزء التاسـع املتعلـق بالـشؤون اإلنـسانية        حتيط علما مـع التقـدير       - ١ 
 ؛٢٠٠٦املوضوعية لعام   خالل دورته ملعقود، ااالقتصادي واالجتماعي اجمللس

 إىل منــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مواصــلة جهــوده الراميــة إىل   تطلــب  - ٢ 
األمــم املتحــدة ذات الــصلة وغريهــا مــن  تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانية، وهتيــب مبؤســسات 

ــة، فــضال عــن اجلهــات    ــة املعني ــة الدولي ــة املنظمــات احلكومي ــ  الفاعل األخــرى يف اجملــالني   ةاملعني
 أن تواصل العمل مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التـابع لألمانـة العامـة               ،واإلمنائي اإلنساين  

 وكفاءهتا؛ تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية وفعاليتها ل
 مبؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الـصلة، وعنـد االقتـضاء، بغريهـا              هتيب  - ٣  

ــة   ــن اجلهــات الفاعل ــةا م ــود لتحــسني االســتجابة     اجملــال يف ملعني ــذل اجله ــساين، مواصــلة ب  اإلن
النـهوض   اإلنسانية للكوارث الطبيعية واليت مـن صـنع اإلنـسان والطـوارئ املعقـدة، عـن طريـق                   

اإلنـسانية   املـساعدة بقدرات االسـتجابة اإلنـسانية علـى مجيـع الـصعد، ومواصـلة تعزيـز تنـسيق                  
 مـع الـسلطات الوطنيـة للدولـة املتـضررة، حـسب االقتـضاء،        ذلـك  على مستوى امليدان، مبـا يف   

 وحتسني الشفافية واألداء واملساءلة؛

_______________ 
)٣( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 .٢ه، القرار املرجع نفس )٤(
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الــدول علــى هتيئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الــسلطات احملليــة           تــشجع  - ٤  
 تقدمي املساعدة اإلنسانية؛  يف جمالواملنظمات غري احلكومية واجملتمعية احمللية والوطنية 

الطــابع املــدين أساســا للمــساعدة اإلنــسانية، وتؤكــد مــن جديــد   علــى تــشدد  - ٥  
املساعدة اإلنسانية، وخباصـة يف املنـاطق         تقدميالدور القيادي الذي تقوم به املنظمات املدنية يف         

واملعــدات املتــضررة بالــصراعات، وتؤكــد أنــه يلــزم يف احلــاالت الــيت تــستخدم فيهــا القــدرات   
 أن يكون استخدامها وفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل            اإلنسانيةة لدعم تقدمي املساعدة     العسكري 

  واملبادئ اإلنسانية؛
 إقامــة صــالت أكثــر انتظامــا مــع الــدول   أن يواصــل إىل األمــني العــام تطلــب  - ٦  

الكـوارث الطبيعيـة، وذلـك لتحديـد          لالسـتجابة حلـاالت      ةعسكريال املعداتاألعضاء اليت تقدم    
  ؛املعدات ههذمدى توافر 

 إىل األمــني العــام أن يواصــل، بالتــشاور مــع الــدول واملنظمــات  ب أيــضاتطلــ  - ٧  
املخصـصة حلـاالت الطـوارئ وحتـسينها،      القـدرات االحتياطيـة   ب لالسـتعانة املعنية، وضع آليـات     

حسب االقتـضاء، مبـا يف ذلـك القـدرات اإلنـسانية اإلقليميـة، عنـد اللـزوم، حتـت رعايـة األمـم                        
  مع املنظمات اإلقليمية املناسبة؛دابري منها إبرام اتفاقات رمسية املتحدة، من خالل ت 

والتنـسيق معهـا     املعنيـة  اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـة        مـشاركة بـه   مبا تعود    تسلم  - ٨  
املتحدة على مواصلة اجلهود املبذولـة        وتشجع األمم    ، االستجابة اإلنسانية  من فائدة على فعالية   

 مــع حركــة الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر  العــاملي الــصعيد مــؤخرا لتعزيــز الــشراكات علــى 
 وغريهــا مــن املــشاركني يف اللجنــة الدائمــة املعنيــةاإلنــسانية الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة  

 املشتركة بني الوكاالت؛
 احلاجـة إىل تـأمني وجـود قطـري لألمـم املتحـدة يتـسم مبزيـد مـن                    تأكيدعيد  ت  - ٩ 

مــع تعزيــز دور موظــف األمــم املتحــدة  التــساق والتنــسيق وحــسن األداء، الفعاليــة والكفــاءة وا
املقيم األقدم املسؤول عن تنسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                      

  من السلطة واملوارد واملساءلة؛متتعه بقدر مناسب 
منــسقي /سقني املقــيمني إىل األمــني العــام تعزيــز الــدعم املقــدم إىل املنــ  تطلــب  - ١٠   

األمـم املتحـدة القطريـة بطـرق منـها تـوفري        الشؤون اإلنسانية التابعني لألمم املتحـدة وإىل أفرقـة      
منــسقي الــشؤون /التــدريب الــالزم وحتديــد املــوارد وحتــسني تعــيني واختيــار املنــسقني املقــيمني  

 اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة؛ 
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تحدة ذات الصلة أن تـدعم حتـسني عمليـة النـداءات             مبؤسسات األمم امل   هتيب  - ١١  
، مــن ةحتليــل االحتياجــات وخطــط العمــل املــشترك منــها املــشاركة يف إعــداد بوســائل املوحــدة 

األولويـات لألمـم     أجل زيادة تطوير هذه العملية بوصفها أداة للتخطـيط االسـتراتيجي وحتديـد              
 التأكيـد   رى يف العملية، وتكرر يف الوقت ذاته      املتحدة، وإشراك املنظمات اإلنسانية املعنية األخ     

  بالتشاور مع الدول املتضررة؛  أن النداءات املوحدة تعد على
 مبؤسسات األمم املتحدة العاملة يف جمال املساعدة اإلنـسانية أن تواصـل             هتيب  - ١٢  

ــة    نية، تقييماهتــا املتــصلة باالحتياجــات اإلنــسا  وضــع آليــات موحــدة لتحــسني شــفافية وموثوقي
تقدمي املساعدة، وكفالة استخدام مـوارد املـساعدة اإلنـسانية بـأكرب قـدر              جمال  وتقييم أدائها يف    

  من جانب هذه املؤسسات؛الفعاليةمن  
وميكـن التنبـؤ هبـا،      املرونـة   تتـسم ب   و كافيـة  باجلهات املاحنـة تـوفري مـوارد         هتيب  - ١٣  
 تطبيـق مبـادئ  معها، وتشجيع اجلهـود الراميـة إىل    ومبا يتناسب   املقدرةإىل االحتياجات   استنادا  

 اإلنسانية؛ املمارسات السليمة للمنحبادرة م
 بإنــشاء الــصندوق املركــزي لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ، كمــا هــو ترحــب  - ١٤  

أربـع   وبـإعالن    ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥ املـؤرخ   ٦٠/١٢٤قرار  المنصوص عليه يف    
املتحــدة يف  مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات  ٢٩٧,٩مببلــغ   التــربعاحنــة جهــة مومخــسني

 علــى ، األويلهسري عملــلــ األمــني العــام وحتــيط علمــا بتقيــيم، مــن عمــل الــصندوقالعــام األول 
 ؛٢٠٠٨االستعراض املستقل يف عام وتتطلع إىل  ، )٢(الصندوقعن  هالنحو الوارد يف تقرير

ناســبة لإلبــالغ مــني العــام الراميــة إىل وضــع آليــات م جبهــود األ أيــضاترحــب  - ١٥  
ن  أمهية كفالـة ختـصيص املـوارد واسـتخدامها بـأكرب قـدر ممكـن مـ        وتؤكد ، واملساءلة للصندوق 

 الكفاءة والفعالية والشفافية؛
ــصندوق،      حتــث  - ١٦   ــى النظــر يف تقــدمي تربعــات إىل ال ــدول األعــضاء عل ــع ال  مجي

واملؤســسات إىل القيــام بــذلك، وتعيــد  عنــيني مــن األشــخاص وتــدعو القطــاع اخلــاص ومجيــع امل
وتــشدد   ،٢٠٠٨ مليــون دوالر حبلــول عــام ٥٠٠  احلــصول علــى تربعــات مببلــغ هــدفتأكيــد

على ضرورة أن تضاف التربعات إىل التعهدات احلالية بتقدمي املـساعدة إىل الـربامج اإلنـسانية،                
 أجل التنمية؛للتعاون الدويل من  وأال متس باملوارد املتاحة 

 ضــرورة اســتفادة مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية مــن متويــل     تأكيــدعيــدت  - ١٧  
 ؛وميكن التنبؤ به على حنو أفضلكاف 
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 مجيـع الــدول األعـضاء علــى اختـاذ تــدابري فعالـة للتــصدي للعنـف القــائم      حتـث   - ١٨  
مكنـة لـضمان    وبـذل كـل اجلهـود امل       اجلـنس يف حـاالت الطـوارئ اإلنـسانية،          نـوع   على أساس   

اجلـنس واإلسـراع    نـوع    قوانينها ومؤسساهتا ملكافحة أعمال العنف القـائم علـى أسـاس             مالءمة
 فيها وحماكمة مرتكبيها؛ لتحقيق با

ــز خــدمات    هتيــب  - ١٩   ــدول األعــضاء تعزي ــع ال ــدعم جبمي ــا يف ذلــك  ال ــدعم ، مب ال
حــاالت الطــوارئ   اجلــنس يفنــوع أســاس ، لــضحايا العنــف القــائم علــى  االجتمــاعيالنفــساين

  القيام بذلك؛ علىمؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة وتشجعاإلنسانية، 
ــع هتيــب  - ٢٠   ــدول جبمي ــسانية معقــدة    واألطــراف ال ، الــيت متــر حبــاالت طــوارئ إن

ما بعد انتهاء الصراع، يف البلدان اليت يعمـل فيهـا       وخباصة يف حاالت الصراع املسلح وحاالت       
ذات الـصلة    قدمي املساعدة اإلنسانية، أن تتعاون تعاونا تاما، وفقا لألحكـام           املوظفون يف جمال ت   

مــن القــانون الــدويل والقــوانني الوطنيــة، مــع األمــم املتحــدة والوكــاالت واملنظمــات اإلنــسانية   
 ،العــاملني يف جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية    ســالمة وحريــة حركــة   األخــرى، وأن تكفــل  

يف مـساعدة الـسكان   املتمثلـة  أداء مهامهم بكفاءة   لتمكينهم من ،ات واملعد وإيصال اإلمدادات 
 املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛

التــزام مجيــع الــدول واألطــراف يف الــصراعات املــسلحة  ضــرورة  تعيــد تأكيــد  - ٢١  
هتيئـة   وتـدعو الـدول إىل       اإلنـساين الـدويل،    حبماية املدنيني يف الصراعات املسلحة وفقا للقـانون         

مايــة املـدنيني، آخــذة يف اعتبارهــا االحتياجـات اخلاصــة للنــساء واألطفــال   األوضـاع الكفيلــة حب 
 واملعوقني؛ واملسنني 
بالـدول اختـاذ تـدابري وقائيـة ضـد أعمـال العنـف املرتكبـة ضـد الـسكان                    هتيب    - ٢٢  

 وكــذلك ضــمان ســرعة تقــدمي بأســلوب فعــال، املــدنيني يف الــصراعات املــسلحة والتــصدي هلــا 
وفقــا و  عليــه يف القــوانني الوطنيــة   كمــا هــو منــصوص  املــسؤولني عــن ارتكاهبــا إىل العدالــة،    

 مبوجب القانون الدويل؛لاللتزامات 
كإطـار دويل هـام حلمايـة        )٥( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخلي     تقر  - ٢٣  

 التعــاون مــن  مواصــلةوالوكــاالت اإلنــسانية علــى الــدول األعــضاء  وتــشجعاملــشردين داخليــا، 
، وتـدعو    بشكل ميكـن التنبـؤ بـه علـى حنـو أفـضل             أجل االستجابة الحتياجات املشردين داخليا    

احلكومـات يف جمـال بنـاء       يف هذا الصدد إىل تقدمي دعم دويل، عند الطلب، للجهود اليت تبذهلا              
 القدرات؛

_______________ 
)٥( E/CN.4/1998/53/Add.2 املرفق ،. 
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لـسياسات واألنـشطة اإلنـسانية يف اجلمعيـة     أمهيـة مناقـشة ا  علـى    تعيد التأكيـد    - ٢٤  
ضــرورة أن تقــوم الــدول األعــضاء بتنــشيط هــذه     و،العامــة واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي 

 زيادة أمهيتها وكفاءهتا وأثرها؛املناقشات باستمرار بغية 
الــدول األعــضاء علــى مواصــلة تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني اجلمعيــة  تــشجع  - ٢٥  

 اإلنــسانية، كــل يف إطــار واليتــه ومبراعــاة القــضايا يف لــس االقتــصادي واالجتمــاعي العامــة واجمل
  بينهما؛ القائمةتني وأوجه التكاملئاملزايا النسبية للهي

 إحالـة أكثـر تركيـزا وتكـامال،         مناقـشة القـضايا اإلنـسانية      كيمـا تكـون   ،  تقرر  - ٢٦  
تقدمه األمم املتحدة مـن مـساعدة         ما سيق بتعزيز تن  اليت تتعلق جدول أعماهلا    من   بنود الفرعية ال

، إىل  الثانيـة حاليـا    الـيت تنظـر فيهـا اللجنـة          و ،حـاالت الكـوارث    إنسانية ومن مساعدة غوثية يف      
  من دورهتا الثانية والستني؛اعتبارا العامة جلساهتا
ــشري  - ٢٧   ــع    تـ ــزء التاسـ ــام، يف اجلـ ــني العـ ــب إىل األمـ ــن دورة اجمل إىل الطلـ ــس مـ لـ

تقريـره الـدروس املـستفادة       املتعلق بالـشؤون اإلنـسانية، بـأن يـدرج يف             واالجتماعي االقتصادي
 باســتخدام النــهج العنقــودي، بالتــشاور مــع   التجريبيــةوأفــضل املمارســات يف تنفيــذ املــشاريع  

 ؛)٦( للكيانات اإلنسانية املعنية التابعة لألمم املتحدةالفعالةاملتضررة وباملشاركة  البلدان 
 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة                     طلبت  - ٢٨  

، عـن   ٢٠٠٧يف دورتـه املوضـوعية لعـام         والستني، عن طريق اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          
ــم املتحــدة يف حــاالت           ــدمها األم ــيت تق ــسانية ال ــساعدة اإلن ــسيق امل ــز تن ــرز يف تعزي ــدم احمل التق

 تقريـرا عـن تفاصـيل اسـتخدام الـصندوق          ،ق اجمللـس  يـ  عن طر  ،ىل اجلمعية  وأن يقدم إ   ،الطوارئ  
 .لالستجابة حلاالت الطوارئ كزي املر

 ٧٩اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٤

 

_______________ 
 .٢٦، الفقرة ٢٠٠٦/٥قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  :انظر )٦(


