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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1وA/64/L.32( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

ـــدة يف - ٦٤/٧٦ ـــدمها األمــم املتحـ تعزيــز تنــسيق املــسـاعدة اإلنــسـانية الــيت تقـ
 الطوارئ حاالت

 
  ،إن اجلمعية العامة 
ملبـادئ وا١٩٩١ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املـؤرخ٤٦/١٨٢ قرارهاعيد تأكيدإذ ت 

قــرارات اجلمعيـــة العامــة والــس االقتــصادي واالجتمـــاعي  و،التوجيهيــة الــواردة يف مرفقــه
 ، باملوضوع، واستنتاجات الس املتفق عليهااألخرى ذات الصلة

 عن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية اليت تقـدمها األمني العامي بتقريرحتيط علما وإذ 
  ،)٢(ة الطوارئواجهعن الصندوق املركزي مل و،)١(ارئاألمم املتحدة يف حاالت الطو

 يف واالسـتقالل مبـادئ احليـاد واإلنـسانية والنــزاهةاحترام أمهيةوإذ تؤكد من جديد 
 تقدمي املساعدة اإلنسانية،

 األزمــةمـن قبيــل إزاء اآلثــار اإلنــسانية للتحـديات العامليــة، القلـق يـساورها بــالغوإذ 
يتعلـق مـا فيامـيف ذلـك اآلثـار املترتبـة عليه  مبـاعاملية وأزمة الغذاء الراهنـة،املالية واالقتصادية ال

ا الـسلبية علـى تقـدمي املـساعدةبزيادة أوجه الضعف اليت تعاين منها الفئـات الـسكانية وآثارمهـ
 اإلنسانية بصورة فعالة،

يفايـسهل االسـتعانة ـ ميكـن التنبـؤ ـا ومـوارد كافيـةتعبئة على ضرورةتشددوإذ 
بنـاء علـى االحتياجـات املقـدرة وبالتناسـباإلنـسانيةالوقت املناسب من أجل تقدمي املساعدة

_______________

)١( A/64/84-E/2009/87. 
)٢( A/64/327. 
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معها، بغية كفالة تغطية االحتياجات يف مجيع القطاعات ويف مجيع حاالت الطوارئ اإلنـسانية
  وإذ تقر يف هذا الصدد بإجنازات الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ،بصورة أوىف،

ــدول األعــضاء، ومنظمــات األمــم املتحــدةر التأكيــدوإذ تكــر  ــام ال ــى ضــرورة قي عل
نــساين يف عمليــة املــساعدةاجلنظــوراملاملعنيــة، وســائر اجلهــات األخــرى ذات الــصلة، بتعمــيم

اإلنسانية، بسبل تشمل معاجلة االحتياجات احملـددة للنـساء والفتيـات والفتيـان والرجـال علـى
 حنو شامل ومتسق،

 إزاء تزايد التحديات اليت تواجهها الـدول األعـضاء وقـدرةن بالغ قلقهاوإذ تعرب ع 
يف ذلـك أثـر  مبـااألمم املتحدة على االستجابة اإلنسانية من جراء عواقب الكـوارث الطبيعيـة،

بنـاء قـدرة:٢٠١٥-٢٠٠٥ للفتـرةعمل هيوغـو إطارتغري املناخ، وإذ تعيد تأكيد أمهية تنفيذ
، بوسائل منـها تـوفري املـوارد الكافيـة لـضمان احلـد)٣(مواجهة الكوارثاألمم واتمعات على
 يف ذلك التأهب للكوارث،  مبامن أخطار الكوارث،

 أن بناء القدرات الوطنية واحمللية يف جمـايل التأهـب والتـصدي أمـر لـه أمهيـةوإذ تدرك 
 بالغة فيما يتعلق بزيادة فعالية جهود التصدي وإمكانية التنبؤ ا،

 على أن تعزيز التعاون الدويل بـشأن تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالتذ تشددوإ 
ديـسمرب/ كـانون األول١١ املـؤرخ٦٣/١٤١الطوارئ أمر أساسـي، وإذ تعيـد تأكيـد قرارهـا

 التعاون الدويل بشأن تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، املتعلق ب٢٠٠٨
ملني يف جمـال تقـدمي املـساعدةاالع اهلجمات العنيفة املتعمدة علىتزايد عددوإذ تدين 

ــسانية اإلنــسانية واملرافــق املــستخدمة هلــذا الغــرض وآثارهــا الــسلبية علــى تقــدمي املــساعدة اإلن
 للسكان احملتاجني،

مبـن فـيهم املتـأثرين حبـاالت الطـوارئ اإلنـسانية،ارتفاع أعداد األشـخاصوإذ تدرك 
اتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقـة حبمايـة، وإذ ترحب، يف هذا الصدد، باعتماد داخليااملشردون

، والـيت تعـد٢٠٠٩أكتـوبر/ تـشرين األول٢٢، يف)٤(املشردين داخليـا يف أفريقيـا ومـساعدم
خطوة هامة حنو تعزيز اإلطـار املعيـاري الـوطين واإلقليمـي حلمايـة املـشردين داخليـا يف أفريقيـا

 ومساعدم،

_______________

)٣( A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار. 
 .www.africa-union.org:متاحة على )٤(
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 يوافـق الــذكرى الــسنوية الـستني التفاقيــات جنيــف٢٠٠٩أن عــاموإذ تـدرك أيــضا 
يف  مبـا، الـيت تنطـوي علـى إطـار قـانوين حيـوي حلمايـة املـدنيني وقـت احلـرب،)٥(١٩٤٩لعام

 ،اإلنسانية هلمذلك تقدمي املساعدة
نــفلعا ، وال ســيمااين العنــف اجلنـسهفيــ  مبـا أن العنــف، القلــق بـالغ مــعوإذ تالحـظ 

السكان املدنيني يف كثري مـن حـاالت ضدعمدا يوجهيزال  الوالعنف ضد األطفال،اجلنسي
 الطوارئ،

 اجلهـــود الـــيت تبــذهلا األمـــم املتحــدة لتحـــسني االســـتجابةمـــع التقــدير وإذ تالحــظ 
االسـتجابة اإلنـسانية وحتـسني تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية اإلنسانية، بطرق منها تعزيز قـدرات

ساءلة مجيـع األطـراف املعنيــة، سـبل تـوفري التمويـل الكــايف املمكـن التنبـؤ بـه وتعزيــز مـوتعزيـز
يتـيح  مبـاتقر بأمهية تعزيز اإلجراءات اإلدارية وعمليات التمويل املتعلقة حبـاالت الطـوارئ وإذ

 جابة هلذه احلاالت على حنو فعال،االست
 ملنظمــات يف امليــدان ينبغــيبأنــه مــن أجــل تعزيــز تنــسيق املــساعدة اإلنــسانيةوإذ تقــر 

 األمم املتحدة أن تواصل تعاوا الوثيق مع احلكومات الوطنية،
 مـن دورة الـساملتعلـق بالـشؤون اإلنـسانيةالثاين عشربنتائج اجلزءترحب  - ١ 

 ؛)٦(٢٠٠٩املوضوعية لعام  االقتصادي واالجتماعي
صــلة جهــوده الراميــة إىل إىل منــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ مواتطلــب  - ٢ 

 وغريهـا مـن املنظمـاتاملعنيـةاألمم املتحـدة  مبنظماتتعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية، ويب
 أن تواصـل،واإلمنـائي يف اـالني اإلنـساين  األخـرى الفاعلـة اجلهـاتواحلكومية الدولية املعنيـة

ــة الع ــابع لألمان ــشؤون اإلنــسانية الت ــسيق ال ــب تن ــةالعمــل مــع مكت ــسيق املــساعدةلام ــز تن تعزي
 وكفاءا؛ فعاليتهازيادةاإلنسانية و

، وعنـد االقتـضاء، بغريهـا مـناملعنيـة مبؤسسات منظومة األمـم املتحـدةيب  - ٣ 
 اإلنـساين، مواصـلة بـذل اجلهـود لتحـسني االسـتجابة اإلنـسانيةاالاجلهات الفاعلة املعنية يف

النـهوض  من صـنع اإلنـسان والطـوارئ املعقـدة عـن طريـقلكوارث الطبيعية واليتيف حاالت ا
 اإلنسانية علـىاملساعدةبقدرات االستجابة اإلنسانية على مجيع الصعد ومواصلة تعزيز تنسيق

_______________

 .٩٧٣-٩٧٠، األرقام٧٥، الدجمموعة املعاهداتتحدة،األمم امل )٥(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة:لالطالع على النص النهائي، انظر.، الفصل السادسA/64/3انظر )٦(

 .٣الرابعة والستون، امللحق رقم
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لدولــة املتـضررة، حـسب االقتــضاء،يف اذلــك مـع الـسلطات الوطنيـة يف  مبـا،ستوى امليـدايناملـ
 ة؛حتسني الشفافية واألداء واملساءلمواصلةو
والتنـسيق معهـا املعنيـة اجلهـات اإلنـسانية الفاعلـةتعود بـه مـشاركة  مباتسلم - ٤ 

املتحدة على مواصـلة اجلهـود  وتشجع األمم، االستجابة اإلنسانيةمن فائدة فيما يتصل بفعالية
 مـع حركـة الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـرالعـامليتعزيز الشراكات علـى الـصعيدالرامية إىل

 وغريهـا مـن املـشاركني يف اللجنـة الدائمـةاإلنسانية املعنيـة، واملنظمات غري احلكومية،ةالدولي 
 املشتركة بني الوكاالت؛

ــسقي/ إىل األمــني العــام تعزيــز الــدعم املقــدم إىل املنــسقني املقــيمنيتطلــب  - ٥  من
بطـرق منـها تـوفري ،األمم املتحـدة القطريـة الشؤون اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة وإىل أفرقة

ــار املنــسقني املقــيمني أســاليبالتــدريب الــالزم وحتديــد املــوارد وحتــسني منــسقي/ تعــيني واختي
 اإلنسانية التابعني لألمم املتحدة؛ الشؤون

بنـاء قـدرة:٢٠١٥-٢٠٠٥ أمهية تنفيذ إطار عمل هيوغو للفترةتعيد تأكيد - ٦ 
تقرير التقيـيم العـاملي” ـ علما مع التقدير ب، وحتيط)٣(األمم واتمعات على مواجهة الكوارث
 العــامليللمنتــدى، وبنتــائج الــدورة الثانيــة)٧(“٢٠٠٩بــشأن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث لعــام

ــن ــف يف الفتــرة م ــودة يف جني ــن أخطــار الكــوارث املعق ــران١٩ إىل١٦للحــد م ــه/ حزي يوني
 ؛٢٠١٠و يف عام، وتتطلع إىل إجراء استعراض منتصف املدة إلطار عمل هيوغ٢٠٠٩

 بالدول األعضاء واتمع الـدويل زيـادة رصـد املـوارد لتـدابري احلـد مـنيب - ٧ 
 التأهــب لكفالــة االســتجابة الفعالــة والتخطــيط جمــاالتويــشمل ذلــك أخطــار الكــوارث،

 للطوارئ؛
الدول األعضاء واألمم املتحـدة واملنظمـات األخـرى املعنيـة  علـى اختـاذحتث - ٨ 

لكفالــة تنــسيق االســتجابة لالحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة للــسكان اخلطــواتاملزيــد مــن
ــذه ــدعم هــ ــمان أن تــ ــسعي إىل ضــ ــع الــ ــوارئ، مــ ــاالت الطــ ــضررين يف حــ ــواتاملتــ  اخلطــ

 االستراتيجيات والربامج الوطنية الرامية إىل حتسني األمن الغذائي؛
واالحتـاد املعنيـةيف ذلـك منظمـات األمـم املتحـدة  مبـا اتمـع الـدويل،تشجع - ٩ 

على دعم جهود الـدول األعـضاء الراميـة إىلالدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر،
تعزيز قدرا على التأهب للكوارث والتصدي هلا ودعم اجلهود اليت تبذل، حـسب االقتـضاء،

_______________

 .www.unisdr.org:متاح على )٧(

www.unisdr.org


A/RES/64/76

5

 املنعـةيـشمل األخطـار املتـصلة بقلـة  مبـالتعزيز نظم التعرف على أخطار الكـوارث ورصـدها،
 واألخطار الطبيعية؛

ــة، وعنــد االقتــضاء، املنظمــات اإلقليميــةتــدرك - ١٠   أمهيــة عمــل املنظمــات الدولي
الـدوللدعم جهود الدول دف حتسني التعاون الدويل يف جمال التصدي للكوارث، وتـشجع

ة لإلغاثـةاألعضاء، وعند االقتـضاء، املنظمـات اإلقليميـة علـى تعزيـز األطـر التنفيذيـة والقانونيـ
لتــسهيلالدوليـة يف حــاالت الكـوارث علــى أن تراعـي، حــسب االقتـضاء، املبــادئ التوجيهيـة

العمليات الدولية لإلغاثة واإلنعاش األويل يف حاالت الكوارث وتنظيمها على الصعيد الـوطين
 يفاليت اعتمدت يف املؤمتر الـدويل الـثالثني للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر املعقـود يف جنيـف

 ؛٢٠٠٧نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠ إىل٢٦الفترة من
 الــدول علــى يئــة بيئــة متكــن مــن بنــاء قــدرات الــسلطات احملليــةتــشجع  - ١١ 

مـن أجـل كفالـة التأهـب علـى حنـو أفـضل  واحملليـةواملنظمات غري احلكومية واتمعية الوطنية
 وتـشجع األمـم علـى حنـو فعـال ويف حينـه وبـشكل ميكـن التنبـؤ بـه،تقدمي املساعدة اإلنسانيةل

، حـسبسـبل تـشملاملتحدة واملنظمات اإلنسانية على تقدمي الدعم هلـذه اجلهـود عـن طريـق
 نقل التكنولوجيا والدراية الفنية إىل البلدان النامية، وتقدمي الدعم للربامج الراميـة إىلاالقتضاء،

 لدول املتضررة؛تعزيز قدرات التنسيق لدى ا
ــة يف اجلهــود الراميــة إىل تعزيــزتــشجع - ١٢   تعــاون كيانــات األمــم املتحــدة العامل

ــة املتــضررة ــع الدول ــسانية املعنيــة األخــرى والبلــدان املاحنــة م ــساين واملنظمــات اإلن اــال اإلن
والتنـسيق بينـها ـدف ختطـيط وتقـدمي املـساعدة اإلنـسانية يف حـاالت الطـوارئ بطـرق تــدعم

 جهود اإلنعاش املبكر وكذلك جهود التأهيل والتعمري املستدامني؛
إىل األمــني العــام أن يقــوم، بالتــشاور مــع البلــدان املتــضررة واجلهــاتتطلــب - ١٣ 

بإجراء تقييم للخطوات اليت اختذا األمـم ،واإلمنائي يف االني اإلنساين األخرى املعنيةالفاعلة
لـدعم اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز القـدرة علـى االسـتجابة اإلنـسانيةاملتحدة والـشركاء املعنيـون

تحـسني الـدعم الـذيلعلى الصعد احمللي والوطين واإلقليمي، وأن يدرج استنتاجاته وتوصياته
تقدمـه األمـم املتحـدة يف هـذا الـصدد يف تقريـره املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامـسة

 والستني؛
ود الراميـة إىل تـوفري التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ، لغايـات منـهااجلهـتشجع - ١٤ 

 اإلسهام يف االنتقال السلس من مرحلة اإلغاثة إىل مرحلة التنمية؛
 أن تدعم حتسني عملية النداءات املوحـدةاملعنية األمم املتحدةمبنظمات يب  - ١٥ 

 بطـرقةاملـشتركاإلنـسانيةمـلحتليل االحتياجات وخطـط الع منها املشاركة يف إعدادبوسائل
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 مـن أجـل زيـادة تطـوير هـذهمنها إجراء حتليل أفضل للمخصصات املتعلقة بالقضايا اجلنـسانية
، وإشـــراكا وحتديـــد أولوياـــ لألمـــم املتحـــدةالعمليـــة بوصـــفها أداة للتخطـــيط االســـتراتيجي
 التأكيــد علــىاتــهتكــرر يف الوقـت ذيف حــنياملنظمـات اإلنــسانية املعنيــة األخـرى يف العمليــة،

 بالتشاور مع الدول املتضررة؛  أن تعد النداءات املوحدةضرورة
ــة يف منظومــة األمــمإىلتطلــب - ١٦   الــدول األعــضاء واملؤســسات اإلنــسانية املعني

املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة املعنية يف اال اإلنساين أن تكفل، يف مجيع جوانب االسـتجابة
لـك التأهـب للكـوارث وتقيـيم االحتياجـات، مراعـاة االحتياجـات اخلاصـةيف ذ  مبـااإلنسانية،

، يف مجلـة أمـور،املناسـبللسكان املتضررين، انطالقا من التسليم بأن إيالء النظر علـى النحـو
لالعتبـارات اجلنـسانية واعتبـارات الـسن واإلعاقـة، هـو جـزء مـن أي اسـتجابة إنـسانية شـاملة

 وفعالة؛
  املـساعدة اإلنـسانية أن تقـدمي األمـم املتحـدة العاملـة يف جمـالتمبنظمـا يب  - ١٧ 

تعزز، بالتشاور مع الدول األعضاء، حسب االقتضاء، أساس األدلة الذي تستند إليه املـساعدة
 تقييمـاتالشـفافية وموثوقيـةو  نوعيـة لتحسنيشتركةآليات مإنشاء اإلنسانية، وذلك مبواصلة

جمــالهــا يفء أداوأن تقــيم، وحتقيــق املزيــد مــن التقــدم بــشأااملتــصلة باالحتياجــات اإلنــسانية
مـن وارد املـساعدة اإلنـسانية بـأكرب قـدرمل املنظمات استخدام هذهوأن تكفلتقدمي املساعدة،

 ؛الفعالية
ميكن التنبؤ ا ويسهل االسـتعانة ـاكافية باجلهات املاحنة توفري موارديب - ١٨ 

يف ذلـك حلـاالت  مبـامعهـا،  ومبـا يتناسـباملقدرةإىل االحتياجاتادايف الوقت املناسب، استن
 ومواصـلة تقـدمي الـدعم لقنـوات التمويـل املتنوعـة يفتتـوفر هلـا مـوارد كافيـة،  الالطوارئ اليت

 املمارسـات الـسليمة للمـنحو بـادئاملكفالة التقيد بوتشجع اجلهود الرامية إىل اال اإلنساين،
 ؛)٨(اإلنسانية

اإلجنازات اهلامـة الـيت حققهـا الـصندوق املركـزي ملواجهـة الطـوارئ بترحب - ١٩ 
لكفالة االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية على حنو أفضل من حيث توقيتها وإمكانية التنبؤ
ا، وتؤكد أمهية مواصلة حتسني أداء الصندوق من أجـل ضـمان اسـتخدام املـوارد بـأكرب قـدر

 الشفافية؛وعاليةالفالكفاءة وممكن من
ــادة تقــدمييــب - ٢٠   إىل الــصندوقتربعاــا جبميــع الــدول األعــضاء النظــر يف زي

واملؤسـسات املركزي ملواجهة الطوارئ، وتدعو القطاع اخلاص ومجيع املعنيني مـن األشـخاص
_______________

)٨( A/58/99-E/2003/94املرفق الثاين ،. 
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ــذلك، ــام ب ــة بتقــدمي إىل القي ــضاف التربعــات إىل التعهــدات احلالي ــى ضــرورة أن ت وتــشدد عل
 للتعاون الدويل من أجل التنمية؛ دة إىل الربامج اإلنسانية، وأال متس باملوارد املتاحةاملساع

 ضـرورة حـصول مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية علـى متويـلتكرر تأكيـد - ٢١ 
 كاف وميكن التنبؤ به على حنو أفضل؛

مـسلحنـزاعيأ واألطـراف يفالتزام مجيع الـدولضرورة تؤكد من جديد  - ٢٢ 
تـرويجالىلإاإلنساين الدويل، وتـدعو الـدول املسلحة وفقا للقانونرتاعاتماية املدنيني يف الحب
واألشـخاص ذوي  االحتياجـات اخلاصـة للنـساء واألطفـال واملـسننيمع مراعاةماية،حلاثقافةل

 ؛اإلعاقة
ــدابرييــب  - ٢٣  ــملنــعبالــدول اختــاذ ت ــسكانيت ت أعمــال العنــف ال رتكــب ضــد ال

 وضمان سـرعةتلك األعمالالتصدي لاتباع أساليب ناجعة يفاملسلحة ورتاعاتيني يف الاملدن
 االلتزاماـو للدول القوانني الوطنيةوفقا ملا تقضي بهتقدمي املسؤولني عن ارتكاا إىل العدالة،

  القانون الدويل؛مبوجب
االت يف حــاينلعنــف اجلنــسالتــصدي ل مجيــع الــدول األعــضاء علــىحتــث  - ٢٤ 

 اين مكافحة أعمال العنـف اجلنـس بأغراضقوانينها ومؤسسااكفالة وفاءو الطوارئ اإلنسانية
، ويــب بالـــدول واألمـــم املتحـــدة ومجيـــعفيهـــا وحماكمـــة مرتكبيهـــا التحقيـــقيفواإلســراع

، ـدف احلـداملنظمات اإلنسانية املعنية حتـسني التنـسيق ومواءمـة االسـتجابة وتعزيـز القـدرات
 ؛هتقدمي خدمات الدعم لضحايالو هذا العنف،من
كإطـار دويل هـام حلمايـة )٩( باملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشريد الداخليتقر - ٢٥ 

 العمــل معــا مواصــلةوالوكــاالت اإلنــسانية علــى  الــدول األعــضاءوتــشجعاملــشردين داخليــا،
ــة املــضيفة ــاالســتجابةليف الــسعي بالتعــاون مــع اتمعــات احمللي  الحتياجــات املــشردين داخلي

 دويلالـدعمالـتقدميمواصلةيف هذا الصدد إىل ، وتدعوبشكل ميكن التنبؤ به على حنو أفضل
 القدرات؛  يف جمال بناءالدول، عند الطلب، للجهود اليت تبذهلاوتعزيزه

 يف حـــاالت الطـــوارئ اإلنـــسانية املعقـــدة،واألطـــرافجبميـــع الـــدول يـــب  - ٢٦ 
يف البلـدان الـيت يعمـل فيهـابعـد انتـهاء الـرتاع،  ما الرتاعات املسلحة ويف حاالت يفسيما وال

 أن تتعــاون بـصورة تامــة، طبقــا لألحكــام ذات الــصلة مــناملــساعدة اإلنــسانية،تقــدميموظفـو
مـــع األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت واملنظمـــات اإلنـــسانيةالقـــانون الـــدويل والقـــوانني الوطنيـــة،

وإيـصالالعاملني يف جمال تقدمي املـساعدة اإلنـسانيةالمة وحرية حركةوأن تكفل ساألخرى،
_______________

)٩( E/CN.4/1998/53/Add.2 املرفق ،. 
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يف مـساعدة الـسكانمهمتـهم املتمثلـة بكفـاءة أن يـؤدوامهلحبيث يتسىن واملعداتاإلمدادات
 املدنيني املتضررين، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا؛

ءات الـيت اختـذا األمانـةإىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن اإلجـراتطلب - ٢٧ 
العامة لوضع وتنفيذ قواعد وإجراءات خاصة حباالت الطوارئ لضمان سرعة صـرف األمـوال
اخلاصة بالطوارئ، والتعجيل بشراء اللوازم واملعدات اخلاصة حباالت الطوارئ، وسـرعة تعـيني

 املوظفني من أجل حتسني االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية عموما؛
إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامـسةأيضا تطلب  - ٢٨ 

، تقريـرا٢٠١٠يف دورته املوضوعية لعـام عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي والستني،
عن التقـدم احملـرز يف تعزيـز تنـسيق املـساعدة اإلنـسانية الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت

ــةالطــوارئ، وأ  ــةن يقــدم إىل اجلمعي ــصندوق املركــزيالعام ــرا عــن تفاصــيل اســتخدام ال تقري
 .ملواجهة الطوارئ 

 ٦٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول٧

 




